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Förslag till beslut

1.1

Förvaltningen tillstyrker stöd

KUN 2011/711

Kulturnämnden föreslås besluta
att bevilja Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012 till
Bildkonst
Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV
Cirkus
Cirkus Cirkör, Kulturföreningen
Dans
SIJO KB/Länsdanskonsulent
Film
Folkets Bio Stockholm/Biografen Zita
Stockholms filmfestival AB

750 000 kr KUN 2011/506
2 100 000 kr KUN 2011/516
755 000 kr KUN 2011/503
500 000 kr KUN 2011/501
2 200 000 kr KUN 2011/513

Konsthantverk/Formgivning
Stockholms läns Hemslöjdsförening

125 000 kr KUN 2011/530

Kulturhistoria
Stockholms läns Hembygdsförbund
Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm
Föreningsarkiven i Stockholms län

700 000 kr KUN 2011/488
295 000 kr KUN 2011/493
210 000 kr KUN 2011/505

Litteratur
Stockholms stad/
Internationella Biblioteket
Stockholms stad/Regionbibliotek
Stockholm (länsuppdrag)
Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige (biblioteket)
Musik
Musik och Ungdom i Sthlms län
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Regional musikverksamhet
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
Riksföreningen för folkmusik & dans
(RFoD) Stockholm
Selam
Re:Orient

4 355 000 kr KUN 2011/504
4 635 000 kr KUN 2011/511
275 000 kr KUN 2011/525

165 000 kr KUN 2011/514
3 750 000 kr KUN 2011/520
10 060 000 kr KUN 2011/524
500 000 kr KUN 2011/531
585 000 kr KUN 2011/532
310 000 kr KUN 2011/533

5 (72)
KUN 2011-12-14, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-29

Kulturhuset i Ytterjärna

KUN 2011/711

275 000 kr KUN 2011/544

Musikteater
Folkoperan AB
Övrigt
Synskadades Riksförbund Stockholm,
Läns och Riksnytt
Stockholms läns bildningsförbund
Mångkulturellt centrum i Botkyrka
Sameföreningen i Stockholm
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Stockholms läns Blåsarsymfoniker
/Länsuppdrag Mångkultur
Intercult Productions
Stockholms Ungdom
Totalt belopp

6 165 000 kr KUN 2011/527
1 720 000 kr KUN 2011/498
815 000 kr
1 200 000 kr
40 000 kr
1 180 000 kr
600 000 kr

KUN 2011/512
KUN 2011/515
KUN 2011/518
KUN 2011/519
KUN 2011/523

200 000 kr KUN 2011/528
620 000 kr KUN 2011/536

53 325 000 kr

att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande
driften av regional konsulent för mångkultur (Mångkulturkonsulenten) i Stockholms län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker rörande
driften av regional musikverksamhet i Stockholms län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att enligt förvaltningens förslag teckna avtal
med SIJO KB och Stockholms stad rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län 2012,
att uppdra åt förvaltningschefen att utse företrädare för landstinget i den samrådsgrupp som stipuleras i avtalet rörande danskonsulentverksamhet samt att
anmäla beslutet till kulturnämnden,
att ur under 2011 fastställd budget för stöd till scenkonst fördela 375 000 kr för
projektet In Med Dansen till SIJO KB/Regional danskonsulent för första halvåret 2012,
att i 2012 års anslag för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet reservera 8 240 000 kr till Stockholms läns museum (KUN 2011/508) samt,
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att uppdra åt förvaltningschefen att fastställa slutligt verksamhetsstöd till
Stockholms läns museum för 2012 inom reserverad ram på 8 240 000 kr,
att verksamhetsstödet till Intercult Productions avser Europeiskt resurscentrum
(ERK) och kunskapsförmedling om EU som kan vara till nytta för länets kulturorganisationer,
att uppdra åt förvaltningen att informera samtliga mottagare av Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet att kulturnämnden förutsätter att de verksamheter som kulturnämnden stöder är tillgängliga så att personer med skilda
funktionsnedsättningar kan ta del av olika slags kultur,
att uppdra åt förvaltningen att informera Stockholms läns hemslöjdsförening att
verksamhetsstöd inte kommer att utgå till verksamheten från och med 2013.
1.2

Förvaltningen avstyrker stöd

Kulturnämnden föreslås besluta
att avslå ansökningar om Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2012
från
Dans
Säfsten Produktion AB
Örjan Andersson Dans AB

KUN 2011/534
KUN 2011/535

Film
Tempo Dokumentärfestival

KUN 2011/510

Litteratur
Forum Jean Claude Arnault

KUN 2011/517

Teater
Lilla Parken
Teater Barbara
Auditiva Teatern i Stockholm AB

KUN 2011/521
KUN 2011/522
KUN 2011/537

Övrigt
SITE Stockholm International Theatre on Export

KUN 2011/526
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Bakgrund

2.1

Bestämmelser för fördelning av verksamhetsstöd

KUN 2011/711

Verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet riktar sig till organisationer
som har en verksamhet som antingen genomförs över hela länet och/eller som
på ett tydligt sätt har deltagare eller publik från hela länet. Reglerna uppdaterades senast 2008-01-17, se bilaga 2.
2.1.1

Inriktningsmål för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

Stödet kan sökas av organisationer med kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet som är av betydelse för Stockholms län. Verksamheten skall hålla hög
kvalitet och verka i linje med de fyra målområdena som nämnden antagit: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för funktionshindrade samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.
Verksamheten skall ha en tydlig regional spridning.
Därutöver skall något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:
Organisationen/institutionen/föreningen skall
 verka för barn och ungdom,
 verka för att bevara kulturarvet,
 bevara och utveckla kulturtraditioner,
 värna om de mångkulturella inslagen i regionen,
 värna om och förmedla konstnärligt skapande verksamhet
2.2

Utbetalning av stöd

Hälften av beslutat verksamhetsstöd betalas ut i månadsskiftet januari/februari
2012. Andra hälften av stödet betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för närmast föregående år (2011) och förvaltningen
godkänt redovisningen, dock senast den sista oktober. Redovisningen görs på
särskild utformad blankett och ska även innehålla verksamhetsberättelse inkl
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
2.3

Uppföljning av pågående verksamhet

I enlighet med rutinerna för redovisning av verksamheten har förvaltningen
mottagit och granskat redovisningsblankett, bokslut med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse avseende 2010 för
samtliga organisationer som erhållit verksamhetsstöd 2011. I granskningen har
förvaltningen följt upp om organisationerna genomför sådan verksamhet som

8 (72)
KUN 2011-12-14, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-29

KUN 2011/711

man angivit i ansökan om stöd. Förvaltningen har också följt upp organisationernas ekonomiska situation och kontrollerat revisionsberättelserna.
På grundval av ändringar i genomförd verksamhet föreslår förvaltningen sänkt
stöd 2012 för en organisation (Stockholms läns hemslöjdsförening). För övriga
organisationer har uppföljningen inte föranlett någon omprövning av stöd inför
2012. Förslaget till sänkt stöd för ytterligare en organisation (Intercult) baseras i
huvudsak på organisationens beskrivning av planerad verksamhet 2012.

3

Sammanfattning av förslaget

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar/reserverar verksamhetsstöd
med totalt 53 325 000 kr till 29 organisationer. Samtliga dessa organisationer
erhöll verksamhetsstöd även 2011. Romskt Kulturcentrum, som fick verksamhetsstöd 2011, har trots påminnelse inte sökt verksamhetsstöd för 2012.
Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmonikerna redovisas sedan 2008
separat eftersom särskilt avtal upprättats med Stockholms Konserthusstiftelse.
3.1

Budget

Anslaget för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet uppgår 2012 till
53 326 000 kr vilket är 1 100 000 kr mer än 2011. Förvaltningen föreslår därutöver omfördelningar om 325 000 kr jämfört med 2011.
Enligt beslut i kulturnämnden i november 2011 har Stockholms läns blåsarsymfoniker erhållit förskott om 3 000 000 kr på 2012 års verksamhetsstöd.
3.2

Generella principer för bedömning

Förvaltningen har vid förslag till fördelning av 2012 års verksamhetsstöd beaktat de regler och anvisningar för verksamhetsstöd som kultur- och utbildningsnämnden antagit 2005. De organisationer som förvaltningen föreslagit ska få
verksamhetsstöd 2012 har en tydlig regional spridning antingen genom att
verksamheten genomförs i en stor del av länets kommuner, har medlemmar
från länets kommuner eller att organisationen tydligt har kunnat påvisa att de
har deltagare/publik från större delen av länet.
Förvaltningen har också tagit hänsyn till hur de organisationer som förvaltningen föreslagit ska få stöd 2012 har redogjort för hur deras verksamhet verkar i
linje med de fyra målområden som fastställts som riktlinjer för mottagare av
ekonomiskt stöd – se vidare avsnitt 3.5.
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Av de organisationer som förvaltningen föreslår ska få verksamhetsstöd så har
en majoritet verksamhet som riktar sig både till barn, ungdomar och vuxna.
Ingen organisation vänder sig enbart till vuxna över 25 år, även om andelen
barn och ungdomar är mycket liten hos Föreningsarkiven i Stockholms län och
Stockholms läns hembygdsförbund.
I landstingsfullmäktiges budgetdirektiv anges att landstinget känner ett stort
ansvar för de sju länsfunktionerna. Fyra av de fem länsfunktioner som erhåller
verksamhetsstöd föreslås generellt få ett utökat stöd om ca tre procent jämfört
med 2011, d v s samma utökning som kulturnämnden lagt fast för de två länsfunktioner (Länshemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm) som finns inom
kulturförvaltningen. Länsdanskonsulenten föreslås dock få en större utökning
hänförbar till ökad verksamhetsvolym.
Även vissa av övriga stödmottagare förslås få en utökning motsvarande ca 3
procent av 2011 års stöd, dock lägst 25 000 kr.
Kulturnämnden har beslutat att från och med 2012 ändra den prioriterade åldersgruppen från 7 – 25 år till 6 – 25 år. I de faktarutor som finns i presentationen av varje organisation är det således åldersgruppen 6 – 25 år som avses med
uppgiften ”Därav andel barn/ungdomar”.
3.3

Fördelning på konstformer

I 2011 års beslut fick konstarten Musik otvetydigt den största andelen av verksamhetsstödet. Även i förslaget för 2012 har konstarten Musik den största andelen av stödet vilket bland annat beror på stödet till Stockholms läns Blåsarsymfonikers verksamheter. De näst största andelarna av stödet till konstarterna
Kulturhistoria och Litteratur innefattar bland annat stöd till Stockholms läns
Museum, Regionbiblioteket och Internationella Biblioteket. Normalt medger
kulturnämnden inte verksamhetsstöd inom konstformerna Dans och Teater - se
vidare avsnitt 5.5
Tabell 1: Verksamhetsstöd fördelat på konstformer
Konstform

Bildkonst
Cirkus
Dans
Film

Beviljat 2011
(%)

Beviljat 2011
(kr)

Antal
org.
2011

Förslag
2012
(%)

Förslag 2012
(kr)

1,0
4,0
1,0
5,0

750 000
2 040 000
530 000
2 615 000

1
1
1
2

1,4
4,0
1,4
5,1

750 000
2 100 000
755 000
2 700 000
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0,5

250 000

1

0,2

125 000

Kulturhistoria
Litteratur
Musik
Musikteater
Teater

18,1
17,2
29,3
11,7
0,0

9 280 000
8 980 000
550000
15 310
000
6 165 000
0

4
3
7
1
0

17,7
17,4
29,3
11,6
0

9 445 000
9 265 000
15 645 000
6 165 000
0

Övrigt

12,2

6 371 000
52 226 000

8
29

12,0

6 375 000
53 325 000

3.4

Länsfunktioner

Drygt 33 procent av det föreslagna stödet går till organisationer som har ett
länsuppdrag. Dessa uppdrag finns normalt i alla län och är vanligtvis ett resultat
av en uppgörelse mellan landstinget, staten och i vissa fall Stockholm stad.
Tabell 2: Verksamhetsstöd till länsfunktioner

Länsfunktion

Regionbibliotek Sthlm
Länsmuseet
Länsmusik
Danskonsulent
Mångkulturkonsulent
Summa
3.4.1

Beslut
2011
kr

Utökat stöd
2012
kr

Statsbidrag
2011
kr

Förslag
2012
kr

4 500 000
8 000 000
3 640 000
530 000
580 000
17 250 000

135 000
240 00
110 000
225 000
20 000

2 167 000
3 644 000
5 968 000
200 000
250 000

4 635 000
8 240 000
3 750 000
755 000
600 000
17 980 000

Avtal

I föreliggande ärende tas två förslag till avtal upp med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Dels driften av regional musikverksamhet (bilaga 5 A som sänds ut i
den andra utsändningen av handlingar den 7 december), dels driften av regional
konsulent för mångkultur, Mångkulturkonsulenten i Stockholms län 2012 (bilaga 6 A som också sänds ut i den andra utsändningen av handlingar den 7 december).
Vidare omfattar ärendet avtal med SIJO KB och Stockholms stad rörande danskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län under 2012, (bilaga 4 A).
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att
teckna avtalen i enlighet med bilagorna 4, 5 och 6 A.
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Avtalet med Stockholms stads kulturförvaltning angående länsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm, gäller tills vidare från 2005.
Avtalet med Stockholms stad angående Internationella Biblioteket gäller tills
vidare från 2000.
3.5

Målområden

3.5.1

Tillgänglighet för funktionshindrade

Landstingsfullmäktige har fastställt ett program för delaktighet för personer
med funktionsnedsättning som gäller 2011 - 2015. Programmet har namnet
”Mer än bara trösklar”. Programmet tar utgångspunkt i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet med programmet är
att identifiera och undanröja specifika hinder för personer med funktionsnedsättning. Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings tjänster, service
och verksamhet. Programmet syftar också till att Stockholms läns landsting anställer fler personer med funktionsnedsättning.
Landstinget stöder på många sätt kulturlivet i länet. Personer med funktionsnedsättningar skall på lika villkor som övriga medborgare kunna välja bland och
delta i det kultur- och fritidsutbud som finns i vårt län. Personer med funktionshinder ska också kunna utöva aktiviteter inom området.
I reglerna för stöd poängteras att verksamheten skall vara tillgänglig för alla.
Vad som menas med tillgänglighet blir förstås olika beroende på vilket funktionshinder det rör sig om - men utgångspunkten ska vara att den offentligt finansierade kulturen är till för alla - och att ett funktionshinder inte behöver vara
ett handikapp. Tillgängligheten och formen för de olika kulturområdena skiftar.
Enligt den samverkansmodell om handikappfrågor som tillämpas inom landstiget finns ett samverkansråd på kulturförvaltningen. I detta lokala samverkansråd utser Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) tre ordinarie
ledamöter och två ersättare, De handikappades Riksförbund (DHR) en ordinarie ledamot och en ersättare och Synskadades Riksförbund (SRF) utser en ordinarie ledamot och en ersättare. Tjänstemannaledningen företräds av förvaltningschefen, en handläggare på förvaltningen är sekreterare i rådet. Verksamhetsstöd till kulturverksamhet har behandlats i samband med kulturnämndens
budget har varit uppe på dagordningen. Handikapporganisationerna anser generellt att kulturnämnden ska villkora de olika stöd som nämnden fördelar till
krav på tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.
Förvaltningen föreslår att kulturnämnden i beslutet om verksamhetsstöd för
2012, på samma sätt som 2011, påtalar att de verksamheter som kulturnämnden
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stöder förutsätts vara tillgängliga så att personer med skilda funktionsnedsättningar kan ta del av olika slags kultur.
Därutöver föreslår förvaltningen att det i de avtal som upprättas med tre av
länsfunktionerna skrivs in att länsfunktionen ska vidta åtgärder




som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen för personer med funktionshinder,
för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,
för att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns landstings
program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ”Mer
än bara trösklar”.
3.5.2

Jämställdhet

De kvantitativa data som har rapporterats in om jämställdhet kan hänföras till
uppgifter om könsfördelningen i styrelsen.
Alla företag och organisationer som har minst 25 anställda är skyldiga enligt lag
att ha en jämställdhets- och mångfaldsplan. Någon färdig mall för hur en jämställdhetsplan ska se ut finns inte. Tanken med planen är att den ska bygga på
verkligheten på den egna arbetsplatsen och vara ett resultat av samverkan mellan arbetsgivare och anställda.
Alla organisationer som förvaltningen föreslår ska få stöd har båda könen representerade i styrelsen. Organisationerna har även lämnat en kort redogörelse för
hur de arbetar med jämställdhetsfrågor.
Av de organisationer som förvaltningen föreslår ska få stöd, har de med 25 anställda eller fler bifogat jämställdhets- och mångfaldsplan.
3.5.3

Jämlikhet

I reglerna är jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper ett målområde. Den organisation som beviljas stöd ska gynna mångfalden i verksamheten. I
ansökan har alla som föreslås få stöd beskrivit hur de tänker arbeta med denna
fråga. Utifrån beskrivningarna är det dock svårt att få en tydlig bild av hur organisationerna tänker arbeta med att gynna mångfalden.
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Miljö

Enligt kulturnämndens miljöplan som gäller för perioden 2010-2011 skall mottagare av ekonomiskt stöd som uppgår till 500 000 kr eller mer redovisa hur
organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationens miljöplan eller motsvarande dokument som fastställts av organisationens styrelse skall bifogas ansökan och organisationen skall även besvara en särskild checklista för miljöarbetet som förvaltningen sammanställt.
Samtliga organisationer som förvaltningen tillstyrker för stöd om 500 000 kr
eller mer har bifogat en miljöplan och har fyllt i checklistan. I år är det 20 organisationer vilket är två mer än förra året.
Organisationernas miljömål och planer skiljer sig åt. Några organisationer har
tydligt kartlagt verksamhetens miljöpåverkan och fastställt miljömål och handlingsplan medan andra har en mer fragmentarisk miljöplan.
Organisationerna har dock olika förutsättningar beroende på verksamheternas
art. Skillnaden mellan att arbeta mer administrativt utifrån ett kontorsrum eller
att driva en publik verksamhet är naturligtvis stor. Några organisationer har
egna lokaler och andra hyr in sig i olika lokaler.
3.5.5

Sammanställning av checklista angående miljöarbete

I ansökan inför 2012 används miljöchecklistan för fjärde gången. En sammanställning har gjorts över de miljöchecklistor som inkommit från organisationer
som föreslås få 500 000 kr eller mer i verksamhetsstöd 2012. Checklistans syfte
är att få en klarare bild över organisationernas miljöarbete.
Checklistan (bilaga 3) har totalt 20 kryssfrågor där ja är ett mer miljövänligt
svar än nej. 17 frågor har besvarats med en övervikt på ja-alternativet och tre
med nej. Cirka 85 procent av frågorna har därmed besvarats med ett ja, d v s det
mer miljövänliga svaret. 2010 var 80 procent av frågorna besvarade med ja.
I årets sammanställning har de flesta organisationerna svarat ja på följande:





väljer kollektivtrafik, tåg eller buss, för både längre och kortare tjänsteresor om så är möjligt,
använder endast miljömärkta tvätt-, disk- och rengöringsmedel och
överdoserar inte,
använder torra eller kemikaliefria metoder för rengöring där det är möjligt,
använder miljömärkta papper och kuvert, köper kravmärkta produkter,
använder miljömärkta batterier samt ersatt färger, lacker, lim och tusch-
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pennor som innehåller farliga lösningsmedel med vattenbaserade produkter,
använder intranät, internet, e-post och andra elektroniska lösningar för
att minska pappersanvändningen,

Bra miljöarbete syns också inom andra områden. Mer än 50 procent av organisationerna har svarat ja på frågor som bland annat handlar om att organisationen agerar för att personalen ska cykla, gå eller åka kollektivt till och från arbetet.
När det gäller frågor som handlar om inventering och rutiner för kemikalier och
farligt avfall är antalet organisationer som har svarat ja på frågorna något färre,
cirka 40 procent, vilket kan bero på att många anser att de inte använder några
kemikalier och därför svarat nej.
De frågor som är besvarade med fler nej-svar handlar om att använda miljöfordon och fortbildning av personal i miljöfrågor samt marknadsföring av miljöarbetet. Bara sex av 20 organisationer har uppgett att de använder miljöfordon.
Av de 14 organisationer som svarat negativt på frågan har många tolkat frågan
som att den enbart gäller egna bilar och kommenterat att de inte har några egna
bilar. Drygt 50 procent av alla organisationer svarar dock att de ställer miljökrav
när de köper transporttjänster.
När det gäller utbildning i miljöfrågor så har endast fyra organisationer låtit all
personal delta i en grundläggande miljöutbildning. Sju organisationer har miljöarbete som en stående punkt på dagordningen vid planeringsmöten. Procentuellt var resultatet i stort sett detsamma i förra årets sammanställning.
35 procent av organisationerna marknadsför sitt miljöarbete och 50 procent
frågar leverantörer om de har någon miljöpolicy. Något fler organisationer har i
år uppgett att de frågar efter leverantörers miljöpolicy jämfört med 2010.
Sammantaget visar årets inlämnade checklistor att något fler organisationer
svarat ja – det mer miljövänliga alternativet - på fler frågor jämfört med 2011.
Endast tre frågor har besvarats med en övervikt på nej. Det är frågor som rör
användningen av miljöfordon, miljöutbildning av personal och marknadsföring
av organisationens eget miljöarbete. Där har det inte skett någon förändring
jämfört med 2011.
Under perioden 2008 – 2011 har förvaltningen kunnat konstatera en positiv
utveckling av svaren. Kulturförvaltningen anser att detta visar på att miljömedvetenheten stadigt ökar hos de organisationer som förvaltningen föreslår ska få
verksamhetsstöd 2012 och att utvecklingen av miljötänkandet går i rätt riktning.
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Stöd till verksamhet som drivs av Stockholms stad

De två verksamheter som får verksamhetsstöd och som drivs av Stockholms
stadsbibliotek, Regionbibliotek Stockholm (länsuppdrag) och Internationella
biblioteket, följer stadens regelsystem vad gäller miljö, jämställdhet och tillgänglighet. Det innebär att de uppfyller de krav som finns för verksamhetsstöd.
3.7

Stöd till nationella minoriteter

Nationell minoritet kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språkoch kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen, vanligen längre än
hundra år. Enligt internationella konventioner, ILO:s konvention nr 169 och
Europarådets konventioner för skydd av nationella minoriteter och minoritetsspråk, har sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla
sitt språk och sin kultur.
Landstingets stöd till nationella minoriteter behandlas inom verksamhetsstödet.
Nämnden har dock inte antagit några särskilda riktlinjer för stöd till nationella
minoriteter.
Riksdagens har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige. Det gäller samer,
som också är en urbefolkning, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.
Samtliga dessa grupper har funnits i Sverige under mycket lång tid.
Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska
minoritetsspråken så att de hålls levande.
En viktig del i minoritetspolitiken är att ge stöd till minoritetsspråken så att de
hålls levande. De språk som erkänns som minoritetsspråk i Sverige är samiska
(alla former av samiska), finska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib (alla
former av romani chib) och jiddisch. Tre av de nationella minoritetsspråken,
samiska, finska och meänkieli, har historiskt en stark geografisk tillhörighet,
vilket innebär att dessa språk omfattas av särskilda regionala åtgärder.
För att målet för minoritetspolitiken ska kunna förverkligas krävs att samtliga
nationella minoriteters behov och intressen beaktas i alla delar av landet och på
alla nivåer i samhällsförvaltningen. Det gäller såväl statliga myndigheter som
kommuner och landsting.
De områden som särskilt berörs av den nationella minoritetspolitiken är följande:
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Utbildning
Kulturverksamhet
Äldreomsorg
Inflytande för de nationella minoriteterna

I föreliggande ärende föreslås att Stiftelsen Judiska museet i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm samt Finlands kulturinstitut i Sverige beviljas verksamhetsstöd 2012. I bedömningen av dessa verksamheter har förvaltningen vägt in
att alla drivs av och för nationella minoriteter enligt riksdagens beslut.

4

Kulturförvaltningen tillstyrker stöd

4.1

Bildkonst

4.1.1

Konstnärernas Kollektivverkstad – KKV

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare (antal
medlemmar)
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/506
750 000 kr
750 000 kr
750 000 kr
3 374 000 kr
900
28 %

Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) är en ideell förening som bildades 1969
vars uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer att arbeta i
gemensamma lokaler. Sedan 1984 har KKV lokaler i Nacka (Sickla) som inrymmer verkstäder för betong, brons, dator, emalj, foto/repro, keramik, koppargrafik, litografi, metall, papper, screentryck, textil, trä samt en monumentalverkstad.
KKV erbjuder möjlighet för verksamma konstnärer att som medlem i föreningen hyra in sig i verkstaden. Där kan de använda lokalerna och maskinparken för
egna konstnärliga projekt. Tanken är att konstnärerna ska kunna utföra arbeten
som de inte har plats eller utrustning för själva.
Från Stockholms stad fick KKV 2011 ett verksamhetsbidrag med 600 000 kr,
vilket var en minskning med 650 000 kr jämfört med 2010. Från Kulturrådet
beviljades KKV ett utrusningsstöd med 150 000 kr. För 2011 bidrog Nacka
kommun med 270 000 kr varav 180 000 kr var ett engångsstöd.
För 2012 har KKV sökt stöd från Stockholms stad, Nacka kommun, Värmdö
kommun och utrustningsstöd från kulturrådet. Övriga intäkter för 2012 uppgår
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till nästan 1 200 000 kr och består av bl a medlemsavgifter och uthyrning av
verkstäder.
Under 2011 fick KKV en ny hyresvärd, Nacka kommun. Under 2011 har parterna
diskuterat olika frågor som rör fastigheten och den framtida verksamheten.
Under 2012 planeras en ombyggnad av fastigheten. Intentionen är att verksamheten skall bedrivas under ombyggnaden. Troligen kommer det att ta upp till
två år att renovera hela fastigheten.
I dagsläget hyr KKV 2 200 kvm och betalar 2 750 000 kr (1 250 kr per kvm).
KKV vet inte hur storyta verksamheten kommer att omfatta efter ombyggnaden.
Hyran för 2012 är därför beräknad på 2 000 kvm x 1 250 kr inkl. moms d v s en
lägre hyra än 2011.
Under 2012 har styrelsen för KKV prioriterat att arbeta med följande:
• Stärka och förbättra organisationen
• Förbättra arbetsmiljön till gällande regler
• Genomföra samtal med avdelningsansvariga för att finna positiva värden
som stärker KKVs verksamhet.
• Ekonomin genomlyses och struktureras.
• En långsiktig plan för finansiering av verksamheten
• Stärka medvetandet om KKV genom stärkt varumärke och marknadsföring.
Kulturförvaltningen ser positivt på det engagemang som KKV har bedrivit under
de senaste åren för att stärka verksamheten och anser att Konstnärernas Kollektivverkstad är en betydelsefull resurs för konstlivet och den kreativa näringen i
Stockholms län. KKV har en viktig funktion inte minst när det gäller utsmyckningar i det offentliga rummet.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Konstnärernas Kollektivverkstad (KKV) 750 000 kr i verksamhetsstöd för 2012 vilket innebär oförändrat stöd jämfört med 2011.
4.2

Cirkus

4.2.1

Cirkus Cirkör kulturförening

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare

KUN 2011/516
2 040 000 kr
2 500 000 kr
2 100 000 kr
31 557 000 kr
50 000
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55 %

Cirkus Cirkör utvecklar och sprider konstformen nycirkus. Cirkus Cirkörs moder är kulturföreningen som i sin tur äger aktiebolaget Cirkör AB. I kulturföreningen finns den pedagogiska verksamheten för barn och ungdom och i Cirkör
AB finns den sceniska verksamheten.
Cirkus Cirkör startade sin verksamhet i Stockholm 1995. År 2001 flyttade Cirkus
Cirkör största delen av verksamheten till Botkyrka kommun. 2012 kommer cirkusutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan att omlokaliseras från Alby till
Stockholm.
Kulturföreningen Cirkus Cirkör har fått stöd av landstinget sedan 1999. Stödet
utökades successivt i takt med att barn- och ungdomsverksamheten utvecklades. 2006 beslutade stat, kommun och landsting om ett gemensamt åtagande
för verksamheten där de statliga anslagen till Cirkus Cirkör var förenat med
villkor på motsvarande ekonomiska motprestation från regionen; landsting
och/eller kommuner.
Cirkus Cirkör erbjuder föreställningar, events, workshops, utbildningar och kurser till alla från fem år och uppåt. Den sceniska verksamheten innefattar produktion och turnéer både i Sverige och internationellt.
Cirkus Cirkör har verksamhet både för professionella artister och kulturarbetare
som arbetar inom nycirkusens anda och för unga cirkusartister som genom Cirkus Cirkör får möjlighet att möta publik på öppna scener och i elevproduktioner. De får också tillgång till ett stort internationellt nätverk med utbildningar,
artister, ungdomsföreningar, arrangörer och agenter. Barn och unga kan också
genom cirkusläger, cirkuskurser på fritiden, prova på cirkus, öppen träning och
cirkuskurser för funktionshindrade ta del av nycirkuskulturen.
Den sceniska verksamheten innefattar föreställningar både i Sverige och internationellt. 2010 spelades 89 föreställningar i länet. Den pedagogiska verksamheten har erbjudits till samtliga kommuner i Stockholms län. 2010 -2011 hade
Cirkus Cirkör verksamhet i och/eller deltagare från 17 av länets 26 kommuner
och nådde ut till ca 20 000 barn och unga i länet. Det skedde dels genom möte
med nycirkus i skolan och dels genom nycirkus på fritiden.
2012 kommer Cirkus Cirkör att turnera nationellt och internationellt dels med
föreställningen ”Wear it like a crown” men även med en ny föreställning
”Undermän” som tagits fram tillsammans med produktionsgruppen Poetry in
Motion. Ytterligare en ny föreställning kommer att ha premiär på Confidencen
sommaren 2012.
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Cirkus Cirkörs ungdomskompani Ung Cirkör fortsätter sin verksamhet och planerar en ny föreställning 2012. Cirkus i skolan de Luxe är en föreställning för
barn för att inspirera barnen att själva vilja träna cirkus.
Den pedagogiska verksamheten fortsätter där barn och ungdomar får möjlighet
att uppleva nycirkus dels genom professionella artister och dels genom att själva
träna. Verksamheten är både på skoltid och på fritiden. Cirkus Cirkör arbetar
sedan mer än 10 år tillbaka med cirkusträning för funktionshindrade. De samlade erfarenheterna från denna finns numera i en bok som heter För Modiga
som kom ut hösten 2009.
Cirkus Cirkör har en omsättning på ca 31 miljoner varav drygt 11 miljoner är
offentliga medel. De kommer förutom från landstinget, från kulturrådet, Stockholm stad och Botkyrka kommun. Övriga intäkter inkluderar biljettintäkter och
sålda föreställningar, eventintäkter, kurser och träning samt kommunala samarbeten. Cirkus Cirkör framför i ansökan att de anser ”att de tagit verksamheten
så långt man kan komma och att för att utveckla konstformen ytterligare behöver de större anslag för att fördjupa och utveckla produktionsprocesserna”.
Enligt budgetpropositionen inför 2012 ökar statens anslag till Cirkus Cirkör
med 2 miljoner. Detta för att kompensera negativa effekter för Cirkus Cirkörs
verksamhet när cirkusutbildningen flyttar till Dans- och Cirkushögskolan i
Stockholms innerstad 2012.
Kulturförvaltningen anser att Cirkus Cirkör är väl etablerade som en positiv
kraft i Stockholmsregionen och att verksamheten når ut till en ung publik och
ett allt större antal unga utövare. Antalet barn och unga som nås av verksamheten har stadigt ökat. Cirkus Cirkörs verksamheter bidrar till nytänkande och
utveckling inom flera områden i samhället. Nycirkus har utvecklats till en
konstart som dels vänder sig till en yngre generation och dels arbetar med nya
pedagogiska metoder. Nycirkusverksamhet kännetecknas av mångfald både av
människor och uttrycksformer. Den är och har alltid varit en internationell mötesplats. Nycirkus är också som konstform öppen mot andra konstformer. Verksamheten kan förstås och uppskattas oavsett språkkunskaper, kulturell eller
social bakgrund. Kulturförvaltningen anser det därför väl motiverat att öka stödet till Cirkus Cirkörs verksamhet 2012 med 60 000 kr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja kulturföreningen
Cirkus Cirkör verksamhetsstöd 2012 med 2 100 000 kr vilket är en ökning med
60 000 kr (ca 3 %) jämfört med 2011.
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Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

530 000 kr
988 670 kr
755 000 kr
1 392 670 kr
22 000
94 %

SIJO KB söker ett verksamhetsstöd 2012 med 988 670 kr till länsdanskonsulentverksamhet i Stockholms stad och län.
Länsdanskonsulentverksamheten i Stockholms stad och län stöds ekonomiskt
av landstinget, Stockholms stad och staten. Statens Kulturråd har under åren
2002-2005 lämnat stöd med 250 000 kr till en länsdanskonsulentfunktion i
Stockholms län och stad under förutsättning av medfinansiering av regionen.
Under åren 2006-2009 har det statliga stödet sänkts årligen för att 2009-2011
vara 200 000 kr. Anledningen var att fler regioner fick stöd. 2011 har landstingets kulturnämnd lämnat stöd till verksamheten med 530 000 kr och Stockholms
stad med 200 000 kr.
Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar
och att öka kunskapen och intresset för den professionella danskonsten. Målet
är att så många barn och unga som möjligt (helst alla) ska få minst en dansupplevelse per år.
För att uppnå detta arbetar DIS inom tre verksamhetsområden:




förmedling av föreställningar och projekt inklusive DANSISTAN,
fortbildning, utbildning och främjande,
utveckling.

Fokus är lagt på upplevelsen, d v s föreställningen. DIS förmedlar föreställningar och projekt för den unga publiken samt handhar och administrerar danssubventioner både från landstinget och Stockholms stad. Danskonsulenterna har en
god överblick av kommuner och stadsdelar och kan därigenom snabbt göra in-
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satser och ge hjälp kring dansprojekt eller föreställningar. DIS kan också lägga
upp långsiktiga ”Dansstrategier” tillsammans med skolor, förskolor, stadsdelar
och kommuner. På liknande sätt kan DIS ha en överblick av vilket dansutbud
som finns och hjälpa produktionerna att nå sin publik.
DANSISTAN är ett nätverk som genom nya strukturer ger barn och ungdomar i
staden och länet möjlighet att lättare möta dansen. I nätverket ingår dansscener
i Stockholm och satellitscener i dag i tre av länets kommuner (Nacka, Österåker
och Haninge). Inför 2012 har ytterligare sex kommuner (Värmdö, UpplandsBro, Vallentuna, Järfälla, Södertälje och Huddinge) uttalat att de vill vara med i
projektet. Kommunerna går in med resurser i form av lokaler, personal och
pengar. Med dessa samtliga satellitscener skulle DANSISTAN kunna bygga upp
en mer omfattande och sammanhängande turnéverksamhet i länet men det
krävs en förstärkning av budgeten utöver vad kommunerna satsar.
En annan viktig del av DIS uppdrag är att öka kunskapen och intresset för den
professionella danskonsten. Detta sker till exempel genom fortbildning riktad
mot lärare m fl och DIS samarbetar med andra aktörer t ex kommuner, stadsdelar, skolor, förskolor, scener och studieförbund när det gäller inspirationsdagar.
Dessa kan riktas mot en speciell målgrupp eller vara mer allmänna.
Inom växthus DIS ha man i liten skala startat ett mentorskap. DIS söker även
genom samarbeten vägar för att göra danskonsten mer tillgänglig för funktionshindrade. Eftersom funktionshinder inte är ett generellt begrepp utan kan innefatta vitt skilda tillgänglighetsaspekter är detta en utmaning inte bara när det
gäller den fysiska mötesplatsen utan även konstnärligt.
Projektet ”In Med Dansen” har genomförts av länsdanskonsulenten. ”In Med
Dansen” svarar för subvention av dansföreställningar/projekt till länets kommuner i likhet med övriga scenkonstgrupper som får scenkonststöd. Inom anslaget stöd till scenkonst 2011 finns avsatt 750 000 kr till projektet ”In Med
Dansen” under perioden hösten 2011 – våren 2012. Länsdanskonsulenten förutsätts driva ”In Med Dansen”-projektet inom ramen för sitt uppdrag. Kulturnämnden föreslås därför även tilldela SIJO KB de 375 000 kr som redan satts av
för ändamålet i Beslutet om scenkonst i februari 2011. Kulturförvaltningen i
Stockholms stad tar ett liknande beslut för sitt projekt ”För De Unga”.
Vidare avser DIS under nästa år att skapa förslag till dansprojekt för äldre mot
bakgrund av regeringens stora satsning på kultur för äldre. Efterfrågan finns
från flera av länets kommuner bl a Botkyrka. DIS kommer även i detta avseende
ha ett samarbete med de olika länsfunktionerna.

22 (72)
KUN 2011-12-14, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-29

KUN 2011/711

Kulturförvaltningen har under hösten 2011 lämnat in ansökan till Kulturrådet
om fortsatt statlig stöd till verksamheten. I ansökan har förvaltningen påtalat
vikten av utökat statligt stöd till Stockholmsregionen bl a mot bakgrund av regionens struktur och befolkning, det mångsidiga arbete som danskonsulenterna
idag bedriver och vill utveckla ytterligare samt att landstinget tagit ett successivt
större ekonomiskt ansvar. Kulturrådet beslutar om det statliga stödet under
första kvartalet 2012. Något underhandbesked har inte gått att få. Stockholms
stad ser fortsatt positivt på verksamheten och kommer att stödja den med
200 000 kr 2012. Stockholms stads medverkan i finansieringen av danskonsulentfunktion avser den del av konsulentens verksamhet som sker inom staden.
Förvaltningen anser att landstinget skall göra denna satsning oberoende av om
statsbidraget utökas så som förvaltningen begärt.
I likhet med tidigare när en verksamhet är utlagd hos en extern part regleras
danskonsulentverksamheten i avtal. Förslag till avtal biläggs detta utlåtande
(bilaga 4 A). Avtalet tecknas i samverkan med Stockholms stad och inom ramen
för det av kulturnämnden beviljade stödet på 755 000 kr. Danskonsulentfunktionen benämns Dans i Stockholms Stad och Län. Parterna är överens om att
knyta en styrgrupp till DIS.
Uppdraget som länsdanskonsulent är en viktig resurs inom dansområdet för att
nå barn och unga. Efterfrågan på samarbeten har ökat och kommer att öka från
länets kommuner i och med att konsulentens verksamhet utvecklas och presenteras bl a i samband med information om landstingets roll den regionala samverkansmodellen. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar SIJO
KB verksamhetsstöd 2012 med 755 000 kronor vilket innebär en ökning med
225 000 kr jämfört med 2011. Förvaltningen föreslår denna i sammanhanget
relativt stora satsningen på dans främst mot bakgrund av det ökade intresset för
verksamheten med DANSISTAN.
4.4

Film

4.4.1

Folkets Bios stockholmsavdelning/Biografen Zita

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/ 501
475 000 kr
867 000 kr
500 000 kr
1 127 000 kr
3 000
95 %

Biografen Zita i Stockholm har en total publik på ca 73 000 varav många barn
och unga genom en stor skolbioverksamhet som de inte har stöd för. I denna
ansökan behandlas enbart den mediepedagogiska verksamheten för barn och
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unga och det är också den förvaltningen avser när det i fortsättningen står Zita,
om inget annat anges.
Förutom från kulturnämnden kommer Zitas intäkter från filmföreläsningar och
lärarfortbildningskurser. De söker högre stöd för att utöka arbetstiden för filmpedagogerna, idag 1,5 tjänst, vilket inte räcker till den stora efterfrågan samt
utveckling vilket krävs inom området.
Folkets Bio är en ideell kulturförening som distribuerar och visar kvalitetsfilm
från hela världen, svensk film, kortfilm och dokumentärer. Folkets Bios stockholmsavdelning, biograf Zita, har sedan 1989 bedrivit film- och mediepedagogisk verksamhet för barn och unga i hela Stockholms län. Zita erbjuder filmföreläsningar för elever utifrån olika teman samt lärarfortbildning för att ge lärare
verktyg för att självständigt kunna arbeta med film och medier i undervisningen.
Målet med den mediepedagogiska verksamheten på Zita är att ge barn och ungdomar ökade insikter om filmens och mediernas språk och därmed stärka dem
till en reflexiv och kritisk konsumtion av medier. De ska få möjlighet att ventilera sina iakttagelser och kunskaper om något som utgör ett så dominerande inslag i deras vardag som film och medier gör. Att se film kan även skapa förståelse för hur film och bilder formar vår syn på omvärlden och oss själva. Dessutom
kan en omprövning av värderingar och attityder ske. Därmed kan film skapa
motbilder till exempelvis stereotyper och främlingsfientlighet. Verksamheten
skall fungera som ett komplement till skolundervisningen.
Filmföreläsningar hålls för elever från mellanstadiet till gymnasiet. Filmexempel som belyser föreläsningens ämne varvas med diskussion. Stor vikt läggs vid
elevernas egen medverkan i samtalet. En föreläsning tar ca två timmar och femton minuter. Utvecklingen går fort inom området och för att få ungdomarnas
förtroende gäller det att hålla sig uppdaterad och ajour.
Aktuella filmföreläsningar just nu är:









Machomän och madonnor - kvinnor och män i media
Filmanalys (ex. De ofrivilliga, Tusen gånger starkare, Die Welle, Armadillo mfl.)
Från Körkarlen till Avatar
Nyheter - sant, falskt eller mittemellan
Reklamens bilder och budskap
Vi och dom
Blod, skräck och tårar
Hjältar, myter och sagor
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Gäst hos verkligheten - i dokumentärens värld

Fortbildningsdagar anordnas för lärare där de får analysmetoder, kunskap och
verktyg att arbeta med film och medier i skolan. Dessutom finns kurs i det filmiska språket som består av bildanalys, filmens formspråk, klassisk och alternativ dramaturgi, olika former av filmanalys samt övningsuppgifter.
Zita informerar och marknadsför sig till länets alla 26 kommuner, men kan inte
täcka in alla kommuner på 1,5 tjänst. Läsåret 2010/2011 har de föreläst för skolor från 11 av länets kommuner.
Förvaltningen har följt verksamheten under flera år och kan konstatera att den
håller hög kvalitet, når många och fyller ett viktigt behov i då de är de enda i
länet som bedriver denna typ av verksamhet.
Zita vänder sig enbart till barn och unga och med en mycket viktig uppgift att
utbilda om mediers påverkan.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Folkets Bio Stockholm/biograf
Zita verksamhetsstöd 2012 med 500 000 kr vilket innebär en ökning med
25 000 kr jämfört med 2011.
4.4.2

Stockholms filmfestival AB

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/513
2 140 000 kr
2 700 000 kr
2 200 000 kr
19 000 000 kr
140 000
66 %

Stockholms filmfestival AB har 2011 även stöd från Stockholms stad med
1,65 mnkr, Svenska Filminstitutet med 700 000 kr och från andra 620 000 kr.
Sponsorintäkterna blir 2011 ca 9 mnkr och biljett- och medlemsintäkter 4,2
mnkr. Omsättningen 2011 beräknas till ca 19 mnkr. Stockholms Filmfestival AB
driver festivalen och ägs av Stiftelsen Stockholms Filmfestival.
Sedan 2001 har Stockholms filmfestival fått verksamhetsstöd med kontinuerliga
höjningar. Föreningen har ca 15 000 medlemmar. Denna ansökan för 2012
bygger på samma verksamhet som 2011.
Stockholms filmfestivals målsättning är att presentera aktuell, nyskapande och
engagerande kvalitetsfilm för en bred publik. Stockholms filmfestival vill ge en
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orientering om den nya filmen, vidga filmutbudet i Sverige och stimulera till
debatt. De vill också att barn och unga själva ska kunna påverka och delta i
Stockholms kulturliv samt stimulera dem till att göra mer film.
Stockholms filmfestival har publik verksamhet hela året:






Stockholms Internationella filmfestival i november
Sommarbio i augusti
Månadsvisningar med ny film för medlemmar och sponsorer
Filmfestivalen Junior i mars/april med övriga barn/ungdomsverksamheter
Regissörsbesök och övriga event

Stockholms filmfestival har genom Stockholms filmfestival Junior som startades 2000 skapat en filmfestival för barn och ungdomar upp till 15 år. Här
kan de se film, göra egen film och titta på andra barns filmer. Intresset från länets skolor att delta har hittills varit stort.
Filmfestivalen skriver att Junior fortfarande” är starkt underfinansierad och har
heller inte kunnat utvecklas i den takt som är önskvärt” och nu ”är nedläggningshotad”. 2006, 2007, 2008 och 2010 har förvaltningen motiverat höjningar av stödet om totalt 514 000 kr med att medlen i första hand är till för att stärka Junior. Endast 200 000 kr av dessa finns dock i budgeten för Junior som
Stockholms filmfestival redovisat på begäran från förvaltningen.
Sedan några år har dessutom Juniors verksamhet varit gratis för skolorna, vilket
har både uppskattats och kritiserats. Uppskattats då det kan ha gett möjlighet
även för skolor med ”lägre kulturpeng” att ta del av annorlunda filmer men kritiserats då den underminerar Svenska Filminstitutets och kommunernas skolbiosatsningar som ofta kostar pengar för skolorna. Det kan även bli en sned
konkurrens mot andra arrangörer som får lägre stöd från kulturnämnden och
tvingas ta betalt vilket ju är det vanliga så som Länsmusiken och förvaltningens
eget scenkonstutbud. Junior hade i april 2010 en publik på ca 17 000 besökare.
Stockholms Filmfestival presenterar även sitt nya projekt Stockholm Film Hub
2011-2014. De har under hösten sökt 1 mnkr i kulturstöd för tillfällig verksamhet för detta projekt men fått avslag av kulturnämnden. Projektet ska stödja 100
filmare i hela landet som exempelvis är klara med Filmbasen eller motsvarande
utbildningar men ännu inte är etablerade filmare. De ska få ta del av Filmfestivalens masterclass, seminarier och övriga aktiviteter under festivalen. Kostnaden beräknas till ca 1 mkr för 2012, 1,5 mnkr för 2013 och 2 mnkr för 2014. Därtill kommer ett långfilmsstipendium som delas ut i samband med festivalen.
Förvaltningen anser att en samverkan mellan filmfestivalen och Filmbasen vore
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naturlig vad avser rekryteringen av filmare från Stockholms län. Ett visst utökat
stöd för en sådan samverkan kan vara motiverat men inte i den storleksordning
som Stockholms filmfestival beräknat som budget för hela Stockholm Film Hub.
Stockholms Filmfestival söker 560 000 kr mer än de fick 2011 med anledning av
ökade hyror då de inte längre är subventionerade av Stockholms stad. Festivalen
vill även kunna återinföra de tjänster de tagit bort så att de ”kan säkra kvalitén
och genomförandet av de evenemang som anges i ansökan”.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms Filmfestival
verksamhetsstöd 2012 med 2 200 000 kr vilket är en höjning med 60 000 kr (ca
3 %) jämfört med 2011.
4.5

Konsthantverk/Formgivning

4.5.1

Stockholms läns hemslöjdsförening

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/530
250 000 kr
250 000 kr
125 000 kr
405 000 kr
700
40 %

Stockholms läns hemslöjdsförening har en mångsidig verksamhet för att främja,
utveckla och bevara slöjd, hantverk och konstnärligt skapande. Föreningen vänder sig till slöjd-, hantverks- och kulturintresserade i alla åldrar i hela länet.
Mångfalden i slöjden gör det möjligt för alla – oavsett ålder, kön, etnisk, kulturell, social eller politisk tillhörighet att upptäcka och arbeta med slöjd. 2010-1231 hade föreningen 525 medlemmar varav fem var ungdomar under 26 år.
Föreningen har under 2011 anordnat olika aktiviteter för medlemmarna såsom
slöjdkvällar i föreningslokalen, drop in slöjd utan anmälan, kurser samt visningar, besök och föreläsningar. Föreningen ger även ut en medlemstidning.
Slöjdverksamhet för barn har ordnats genom s k slöjdklubbar i samarbete med
de lokala hemslöjdsföreningarna, hemslöjdskonsulenterna i länet och hemslöjdsföreningarnas riksförbund. Totalt har ca 250 barn i länet omfattats av
verksamheten. 60 barn har deltagit i slöjdklubbsverksamhet och 170 i öppen
verksamhet. Föreningen har även ett omfattande arkiv som innehåller föreningshandlingar och samlingar. Samlingarna består främst av textilier men även
en del trä- och metallföremål. 2011 avvecklades den dräktkonsulenttjänst, som
föreningen haft under många år, på grund av vikande efterfrågan. Verksamheten kommer dock enligt föreningen att fortsätta på konsultbasis.
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2012 firar hemslöjden 100 år och föreningen har startat ett samarbete med
Nordiska museet kring programaktiviteter i samband med slöjdutställningar
som ska pågå under hela 2012. Därutöver kommer föreningen att fortsätta arbetet med att genomföra aktiviteter bland annat





prova på verksamhet, öppet hus, kortkurser, föredrag, visningar, rådgivning och kurser i dräktsömnad,
i samarbete med länshemslöjdskonsulenterna utöka satsningen på
slöjdklubbar i länet och inom föreningens sektion Ung Slöjd erbjuda
medlemskap och utrymme för eget engagemang för barn och ungdomar,
gå igenom och minska omfånget av slöjdsamlingarna.

Föreningens huvudsakliga intäkter förutom landstingets stöd är medlemsavgifter på 110 000 kr.
Stockholms läns hemslöjdförening har fått stöd från kulturnämnden under
många år. Kulturförvaltningen har följt verksamheten och kan konstatera att
antalet besökare/deltagare i verksamheten har minskat betydligt under de senaste 10 åren. Stödet till Stockholms läns hemslöjdsförening har ursprungligen
sin grund i den dräktkonsulenttjänst som numera inte längre finns kvar inom
föreningen. Dräktkonsulentens projektanställning upphörde under 2011 på
grund av att försäljning av dräktmaterial minskat väsentligt och föreningen anser att de inte längre kan driva den verksamheten. Den tidigare anställda konsulenten kommer dock i egen regi att svara på frågor rörande länets folk- och bygdedräkter medan föreningen kommer att erbjuda kurser med den f d konsulenten som kursledare.
Kulturförvaltningen anser att Stockholms läns hemslöjdsförenings verksamhet
inte längre är av den art och omfattning att den fortsättningsvis kan motivera ett
verksamhetsstöd. Stockholms läns hemslöjdsförenings verksamhet beräknas
2012 få ett deltagarantal på ca 700 personer i länet, varav den största andelen är
vuxna över 25 år. När det gäller verksamhet som vänder sig till barn och ungdom, beräknas antal deltagare bli ca 250 personer, främst genom slöjdklubbarna där landstinget ändå är engagerad genom att länshemslöjdskonsulenterna
svarar för utbildning av slöjdklubbsledarna.
Kulturnämnden har successivt utökat satsningarna på länshemslöjdskonsulenternas verksamhet. Enligt förvaltningens mening bör också kulturnämndens
samlade satsningar på hemslöjdsrörelsen fortsättningsvis i första hand gå via
länshemslöjdskonsulenternas verksamhet. Kulturförvaltningen föreslår därför
att kulturnämnden avvecklar stödet till Stockholms läns hemslöjdsförening genom att halvera verksamhetsstödet 2012 till 125 000 kr och att meddela före-
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ningen att verksamhetsstöd till Stockholms läns hemslöjdsförenings verksamhet
upphör helt från och med 2013.
4.6

Kulturhistoria

4.6.1

Stockholms läns hembygdsförbund

KUN 2011/488

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

700 000 kr
800 000 kr
700 000 kr
1 635 000 kr
177 947
4%

Stockholms läns hembygdsförbund har f n 116 lokala hembygdsföreningar som
medlemmar i länet. Hembygdsförbundet hjälper föreningarna med utbildning,
rådgivning och nätverksbyggande inom områden som engagerar föreningarna,
bl a lokalhistoria, arkeologi, digitaliseringsfrågor, byggnadsvård, barn och ungdoms aktiviteter, kulturmiljö och natur.
I Hembygdförbundets stadgar sägs att länsförbundet ska:
•

•
•

vara föreningar behjälplig med att värna om hembygdens nuvarande och
framtida miljö, dess kulturminnen, naturvårdsområden samt ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
inom länet främja kunskapen om och känslan för hembygden.
genom samverkan med Sveriges Hembygdsförbund, andra hembygdsförbund, länets kommuner, landsting, länsstyrelse, länsmuseum samt
andra myndigheter och organisationer arbeta för hembygdsrörelsens
syften.

För länsförbundet är det också viktigt att den verksamhet som bedrivs kommuniceras utåt för att på så sätt öka intresset för hembygdsrörelsen och därmed
locka nya medlemmar och samarbetspartners. 2010 hade länsförbundet 33 767
medlemmar i Stockholms län.
Länsförbundet har bedömt att följande arbetsområden ska prioriteras under
2012:



Barn och ungdom där arbetet är inriktat på att utveckla kontakterna
med förskolor, skolor och ungdomsorganisationer.
Tillgänglighet – arbetet fortsätter med att tillgängliggöra hembygdsföreningarna, hembygdsgårdarna och den verksamhet som bedrivs där.
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Kommunikation - kontakter med media, utveckling av hemsida och informationsfoldrar. Ledungen - tidskrift för kultur och miljö i Stockholms
län är från och med 2010 en gemensam tidskrift för hembygdsrörelsen
och Stockholms läns museum.
Samhällsplanering – särskilt prioriterat är arbetet med de gröna kilarna,
storstads- och skärgårdsfrågor.
Traditionella fält som byggnadsvård, kulturväxter, textil och arkeologi.
Ekonomi- förbundets ekonomi behöver förstärkas och intäktsmöjligheter och utgifter granskas kontinuerligt.

Stockholms läns hembygdsförbunds huvudsakliga intäkter förutom stödet från
kulturnämnden är medlemsavgifter från föreningar i länet på 630 000 kr.
Kulturförvaltningen kan konstatera att andelen barn och unga som deltar i
verksamheten är låg men organisationen har uppgett att under 2012 kommer
barn- och ungdomsrelaterade frågor att prioriteras. Trots den låga andelen barn
och unga anser förvaltningen att Stockholms läns hembygdsförbund alltjämt
har en viktig funktion att fylla när det gäller att vårda och värna våra kulturminnen och historiska och kulturella traditioner i länet. Stockholms läns hembygdsförbund kommer även att fortsätta arbetet med att öka den etniska mångfalden i verksamheten. Projektet ”Kulturarvet och toleransen” fortsätter under
2012.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms läns hembygdsförbund verksamhetsstöd 2012 med 700 000 kr vilket innebär oförändrat
stöd sedan med 2007.
4.6.2

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/493
270 000 kr
350 000 kr
295 000 kr
3 403 000 kr
12 500
45 %

Judiska museets främsta uppgift är att gestalta svensk-judiskt liv, i dåtid, nutid
och i framtiden. Museet är inriktat på den svenska judenheten och var länge det
enda judiska museet i Skandinavien. En viktig uppgift för museet är förmedla
kunskap om judendomen, judiskt liv i Sverige sedan mer än 200 år tillbaka och
om nazismen, andra världskriget och Förintelsen.
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Under 2012 beräknar museet förutom offentliga stöd att ha 1 625 000 kr i intäkter från bl a biljetter, sponsorer, stöd från privatpersoner. Museet har 2012 budgeterat med ett underskott på 24 000 kr.
Under 2011 fick museet 602 000 kr i verksamhetsstöd från kulturdepartementet
och 750 000 kr i verksamhetsstöd från Stockholms stad samt ett stöd från Judiska Församlingen i Stockholm.
Judiska museet installerade 2005 en multimediascen. Det innebar att det pedagogiska uttrycket moderniserades genom en multimediascen – museiteater
samt ett interaktivt tittskåp, som innehåller film, projiceringar samt föremål ur
samlingarna som levandegör den svensk-judiska historien och traditionen.
Museet prioritera skolungdomar, som utgör 30 % av besökarna, och som har
haft fritt inträde till museet vilket också är målet för 2012. Museet anordnar bl a
varierade guidningar och workshops för barn och unga. Museet ger också möjlighet till framförallt skolklasser att träffa överlevande från Förintelsen, vilket
bidrar till att motverka rasism, nynazism och antisemitism.
Under 2012 fortsätter museet att utveckla särskilda pedagogiska insatser för
barn.
Judiska museets permanenta utställning visar föremål med anknytning till judisk religion, tradition och historia. Därutöver har museet ett antal tillfälliga
utställningar med anknytning till judiskt liv i Sverige. Judiska museet är det
enda museet i Sverige som visualiserar Förintelsen i en permanent utställning.
Under 2012 planeras två utställningar:


Utställningen om Familjen Josephson. Utställningen, som öppnar den 1
december, kommer att handla om familjen som bott i Sverige sedan slutet av 1700-talet och vi får följa åtta generationer och några personligheter från varje generation. Syftet med utställningen är bl a att belysa
svenska judars liv och utmaningar från 1700-talets slut fram till i dag.



Fotoutställningen ”Murar” av Jens Assur. I utställningen utforskas problematiken kring integration och migration genom att fotografera synliga och osynliga murar. Genom att betrakta bilderna kommer besökarna
att kunna reflektera över och relatera till sitt eget liv och den stad de
själva lever i.

Kulturförvaltningen anser att Judiska Museet fyller en viktig uppgift i det nutida
svenska samhället. Museet har en uppgift att komplettera bilden av Stockholms
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län som en mångkulturell region och berätta historien om judendomen i Sverige. Museet har oerhört viktigt roll att fylla genom att hålla kunskapen levande
om Förintelsen för att kunna motverka rasism, nynazism och antisemitism.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stiftelsen Judiska museet verksamhetsstöd 2012 med 295 000 kr vilket innebär en ökning med 25 000
kr jämfört med 2011.
4.6.1

Föreningsarkiven i Stockholms län

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/505
210 000 kr
230 000 kr
210 000 kr
566 000 kr
Ca 200 på kurser + övriga
5%

Föreningsarkiven i Stockholms län finansieras enbart av landstinget och Riksarkivet (ca 300 000 kr). De har andra intäkter på 36 000 kronor. I princip alla
län/regioner har ett eget föreningsarkiv men Stockholms är bland de allra minsta.
Det beräknade deltagarantal som anges avser de kurser som de håller för olika
föreningar och kommuner. Rådgivningsverksamheten når dock många fler.
Föreningsarkiven i Stockholms län har som vision att ”Samtliga föreningars
arkivhandlingar i Stockholms län ska vara tryggt förvarade, registrerade och
tillgängliga för forskning”. För att nå dit har de tre huvuduppgifter: Informera,
utbilda och tillgängliggöra.
De genomför kurser i arkivering och dokumenthantering samt svarar för rådgivning till föreningar och lokala arkiv. Rådgivning sker i första hand genom
Föreningsarkivens webbplats men även via telefon och e-post. Mycket fokus har
de senaste åren varit på digital arkivering.
Det insamlade materialet tillgängliggörs genom deras databas Arkivregister
Stockholms län som ständigt utvecklas. De håller minst 16 arkivkurser varje år
samt kurser bland annat i upphovsrätt och digital förvaring. De erbjuder lokala
arkivföreningar som inte har egna webbplatser en möjlighet att via deras hemsida skapa sig en sådan.
Föreningsarkiven når samtliga kommuner i länet genom ett rullande schema
där de i samarbete med kommunarkivarien bearbetar och håller kurser för någ-
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ra kommuner om året. De har även haft ett speciellt riktat projekt till invandrarföreningar. Under 2012 ska de bland annat utöka samarbetet med länets distriktsorganisationer för att lättare nå ut till länets föreningar.
Föreningsarkivens samarbetspartners är distriktsorganisationer, t ex hembygdsförbundet, handikapprörelsens organisationer, lokala arkivföreningar och
kommunarkiven inklusive Stadsarkivet. De samarbetar mycket med bibliotek.
Förvaltningen anser att Föreningsarkiven fyller en viktig funktion genom att
medverka till att föreningarna får kunskap om vikten att bevara sin historia
samt att de ger möjlighet till förvaring.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja verksamhetsstöd 2012 till Föreningsarkiven med 210 000 kr vilket innebär ett oförändrat stöd sedan 2007.
4.6.2

Stiftelsen Stockholms läns museum

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/508
8 000 000 kr
8 410 000 kr
8 240 000 kr
16 029 000 kr
16 000 (avser endast besökare på
museet)
55 %

Stiftelsen Stockholms läns museum – Länsmuseet - är ett regionalt museum.
Stiftelsens huvudmän utgörs av Stockholms läns landsting, Norrtälje, Sigtuna,
Stockholm och Södertälje kommun samt Stockholms läns hembygdsförbund,
vilka bildar en styrelse med nio ordinarie ledamöter samt ersättare. Länsmuseet har till uppgift att samla, vårda, levandegöra och forska kring länets kulturhistoria samt visa konst av i länet verksamma konstnärer. I verksamheten skall
barn och ungdom prioriteras. Museet skall främja kulturutbyte mellan invånare
av skilda etniska ursprung och utveckla samarbetet med organisationer och föreningar. När det gäller den pedagogiska verksamheten för barn och ungdomar
inom kulturmiljövård och bildkonsten omfattas hela Stockholms län. Stockholms stadsmuseum ansvarar för kulturmiljön i Stockholm stad och erhåller
statsbidrag för det direkt från kulturrådet.
Museets finansiering består av tre delar; årliga verksamhetsstöd från landstinget och staten, tillfälliga bidrag från länsstyrelsen och kulturrådet samt uppdragsverksamhet. Utöver detta tillkommer affärsverksamhet i mindre omfattning inom den ordinarie verksamheten såsom museibutik, visningar, föreläs-
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ningar och program för allmänheten och skolan. Landstinget är således den
ende stiftaren som bidrar med driftbidrag.
Sedan 2002 har verksamhetsstödet från landstinget till museet ökat från 6 182
000 kr till 8 000 000 kr 2011. Därutöver har museet fått extra stöd vid flera
tillfällen, senast i december 2010. För 2012 budgeterar museet med ett underskott på 210 000 kr.
Statsbidraget 2011 var 3 644 000 kr (en ökning med 18 500 kr jämfört med
2010) och för 2012 har museet ansökt om 3 800 000 kr i statsbidrag. De tillfälliga bidragen för det kommande året kan förväntas ligga på ca 10 procent av
museets omsättning och uppdragsverksamheten på ca 15 procent. De tillfälliga
bidragen är i första hand det statliga anslaget Allmän kulturmiljövård (kulturmiljöbidrag) som söks hos länsstyrelsen och kulturrådets utvecklingsbidrag för
regionala museer.
Uppdragsverksamheten kommer som tidigare år främst att omfatta arkeologiska undersökningar, dokumentation och vård av kulturhistoriskt värdefulla
byggnader samt bevarandeplanering. Denna helt uppdragsfinansierade verksamhet finansierar sin egen del av museets driftskostnader.
Sedan 2010 består länsmuseets verksamhet av tre enheter; administrativa enheten, enheten för kulturmiljö och dokumentation samt publika enheten.
Under 2010 tvingades museet att minska personalstyrkan med en tredjedel med
anledning av ökad konkurrens inom uppdragsverksamheten. Detta har påverkat
och kommer även framöver att påverka museets arbete de närmaste åren. I ansökan har museet styrelse även i år pekat på att besparingen innebär en slimmad organisation och att det inte finns några marginaler om akuta behov uppstår, t ex vid sjukdom. Detta i första hand den museipedagogiska verksamheten
men även utställningsverksamheten. Ett sätt att motverka detta är att avsätta en
resurs om 200 000 kr för att användas för kortare anställningar när behov uppstår. Detta skulle innebära att det finns möjlighet att möta barn och unga både i
skolan och på museet.
Länsmuseets pedagogiska verksamhet har som mål att nå 100 skolklasser under
2012, dels i form av skapande skola, dels genom ordinarie skolprogram på museet och ute i kommunerna. Utifrån museets tillfälliga utställningar skapas ytterligare program, lov- och helgverksamhet. Tanken är att ta fram vandringsutställningar med tillhörande lärarhandledningar. Museet erbjuder även pedagogisk verksamhet vid arkeologiska utgrävningar. Det påbörjade projektet ”Fokus
lärare” kommer att utvärderas under våren 2012 och eventuellt fortsätta under
hösten 2012.
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Under 2011 har en del klasser fått flera besök av museet, t ex i ett skapande skola projekt som genomfördes med 11 klasser under vårterminen gjorde museet
totalt 24 besök.
Några nya vandringsutställningar planeras inte de närmaste åren, däremot fortsätter museet att hyra ut de utställningar som finns så länge det finns intresse
för dessa. Intresset har inte varit så stort under det senaste året och museet har
svårt att uppskatta publiksiffror för vandringsutställningarna under 2012 och
2013. Besöken på museet har minskat med ca 1 000 personer från 2010 till
2011. Museet tror att det beror på de omfattande byggnadsarbeten som pågår
utanför museets entré. Nybyggnationen kommer att var klara i oktober 2012.
Museet styrelse beslutade under 2009 som ett resultat av arbetet med varumärkesplattsformen tre fokusområden; runstenarnas tid, efterkrigstiden samt offentlig konst ska gälla perioden 2010-2012.
Runstenarnas tid: Fokusområdet syftar till att verka för kunskapsuppbyggnad
och förmedling kring samhällsutvecklingen under sen vikingatid och tidig medeltid. Perioden omfattar bland annat den tidiga kristna missionen, anläggandet
av de första städerna och en centralisering av makten i regionen.2006 invigdes
en entré till området vid fornlämningen Jarlabankes bro i Täby kyrkby. Samtidigt lanserades Runriket som ett samlande begrepp för de historiska värden
som utmärker trakten kring Vallentunasjön. Den fortsatta utvecklingen av Runriket, som också formulerats i en separat femårsplan, utgör fortsättningsvis en
viktig och självklar del av fokusområdet.
Efterkrigstiden: Museet vill lägga ett särskilt fokus på de senaste 60 årens bebyggelse- och kulturhistoria, dvs. från 1945 och fram till idag eller det som i dagligt tal brukar benämnas efterkrigstiden. Dokumentationer och inventeringar av
såväl den bebyggda miljön som människornas liv och utveckling under perioden
kommer att ske. Ett utpekat område som museet tänker sig att arbeta med är de
bostadsområden som byggdes under perioden.
Offentlig konst: Stockholms läns museum har under många år arbetat på olika
sätt med offentlig konst . Museet kommer arbeta aktivt för att bli den självklara
kunskapskällan och samarbetspartnern för att öka intresset för länets offentliga
konst. Syftet är bl a att uppmärksamma länets invånare på den konst som finns
omkring dem, där de bor och arbetar. Museet kommer att fokusera på den konst
som finns utomhus – på torg, i parker, bostadsområden, skolgårdar och gator.
De senaste åren har museet varit koncentrerat på att bygga upp verksamheten i
museibyggnaden i Sickla. Nu är tanken att museet aktivt skall arbete ute i länet
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och möta människor där de bor och verkar. I museibyggnaden kommer endast
äga rum en större, egen produktion per år och därutöver kommer museet att ha
vandringsutställningar i samarbete med museer och organisationer runt om i
länet och landet. På olika platser i länet kommer museet att möta publiken med
vandringsutställningar, program och pedagogisk verksamhet.
Länsmuseet kommer även fortsättningsvis vara en resurs för länsstyrelse,
kommuner, Svenska kyrkan och allmänhet i frågor som rör kulturmiljöer. Det
handlar såväl om att praktiskt utföra inventeringar av byggnadsbestånd och
undersökningar i kulturlandskapet som att ge konkreta råd. Under 2012 kommer fyra utställningar att visas på museet: Ta plats! Samtidskonst som lägger
särskilt fokus på tillgänglighet, Sverige från ovan, Albertus Pictor samt Äntligen
vuxen eller Kan svenskheten ta slut?
Kulturförvaltningen anser att Stockholms läns museum fyller en viktig funktion
för att bl a visa vägen till länets kulturarv, särskilt viktigt är det att nå barn och
unga. Förvaltningen anser att det är viktigt att museet ytterligare försöker att nå
fler barn och unga runt om länet.
Förvaltningen ser positivt på att museet under 2012 på olika sätt når ut till olika
platser i länet med den verksamhet som museet erbjuder.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden reserverar 8 240 000 kr för
Stockholms läns museum 2012, d v s en ökning med 240 000 kr jämfört med
2011. Ökningen motsvarar ca 3 procent av 2011 års stöd, d v s samma ökning
som föreslås för övriga länsfunktioner undantaget danskonsulenten.
Vidare föreslår kulturförvaltningen att kulturnämnden på samma sätt som under tidigare år uppdrar åt förvaltningschefen att fastställa slutligt verksamhetsstöd till Stockholms läns museum för 2012 inom ramen 8 240 000 kr. Anledningen till detta förfarande är att reserverade medel dels ska täcka hyres- och
avskrivningskostnader för lokaler och utrustning, vilket således inte är att betrakta som ett bidrag till museet, dels skall täcka det egentliga verksamhetsstödet. I praktiken innebär det att verksamhetsstödet uppgår till det belopp som
återstår när hyres- och avskrivningskostnader bokförts.
4.7

Litteratur

4.7.1

Stockholms stad/Internationella biblioteket KUN 2011/504

Beviljat verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning

4 230 000 kr
4 600 000 kr
4 355 000kr
17 877 000 kr
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320 000
40 %

Internationella biblioteket finansieras av Stockholms stad med 50 procent,
Stockholms läns landsting med 25 procent samt statsbidrag från Kungliga biblioteket med 25 procent (tidigare från Kulturrådet). Stödet från staten avseer lånecentralsverksamheten.
Avtalet mellan Stockholms läns landstings kulturnämnd och Stockholms stads
kulturförvaltning angående Internationella biblioteket gäller från 2000-01-01
och förlängs årligen med 18 månaders uppsägningstid.
Internationella biblioteket ingår i Stockholms stadsbibliotek och invigdes 2000.
De är en lånecentral för hela landet och dessutom ett publikt bibliotek som har
öppet 58 timmar i veckan. De vänder sig till Stockholms stads och läns
mångspråkiga befolkning samt är ett stöd för folkbiblioteken i länet och i landet
för att tillgängliggöra mångspråkig litteratur. Personalen talar förutom svenska
27 andra språk.
Internationella biblioteket köper böcker och andra media på de språk som efterfrågas, dock inte svenska, minoritetsspråken, nordiska språk och inte heller på
engelska, franska och tyska vilka alla ska finnas på folkbiblioteken.
Böcker på ryska har absolut flest utlån. Andra stora språk är persiska, thailändska, arabiska, spanska och kinesiska.
Genom en kompletterande litteraturförsörjning arbetar biblioteket med att
stödja stadens, länets och landets bibliotek med litteratur på ca 130 olika språk,
genom utbildningsdagar, genom utvecklingsarbete och genom sin mångspråkiga
webbplats www.interbib.se.
De har förutom böcker även tidningar, CD med "världsmusik" och videofilmer
från många olika länder. Internetuppkopplingar finns som kan användas gratis
och studierum med datorer som kan hyras för ett lågt timpris.
Internationella bibliotekets roll blir allt viktigare då andelen invånare med ickesvensk bakgrund ständigt ökar. Genom sin mångspråkiga webbplats kan biblioteket vända sig direkt till besökarna ute på biblioteken men även till bibliotekarier i hela landet.
Biblioteken kan också få hjälp med kvalificerade databas- och informationssökningar även på språk med andra alfabet än det latinska. Enskilda personer kan
inte beställa direkt från Internationella bibliotekets lånecentral utan får vända
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sig till sitt lokala bibliotek. Det är mycket speciellt att i samma databas och i
samma webb kunna hantera så olika språk och alfabet som svenska, ryska, kinesiska, persiska och arabiska. Webben behöver utvecklas och byggas ut vilket
kommer att göras under 2012.
Internationella biblioteket arrangerar varje höst en internationell barnboksvecka då kända barnboksförfattare från olika språkområden inbjudits till Sverige för att träffa barn och ungdomar med andra modersmål än svenska för att
stimulera dem till ökad läsning och eget skrivande.
För 2012 kommer Internationella biblioteket att fortsätta den kompletterande
litteraturförsörjningen i form av depositioner och enstaka lån men satsar ytterligare på fortbildning av personalen vid länets kommunbibliotek kring inköp av
mångspråkig litteratur och kring diskussionen om samarbeten inom kommuner
för att säkerställa språk- och litteraturkunskapen inom det mångspråkiga biblioteksfältet.
Internationella biblioteket söker en höjning av stödet med 370 000 kr med anledning av att efterfrågan på deras tjänster har ökat, både med kurser och med
inköp av böcker speciellt för barn samt översättning av BVC-broschyrer. Trycket
från andra bibliotek har helt enkelt ökat.
Att Internationella biblioteket väl fyller sin funktion som ett ovanligt och välbehövt bibliotek visas av att de 2011 blev Åres bibliotek vilket har lett till en ökad
efterfrågan på deras tjänster samt fler besök från olika grupper.
Kulturförvaltningen anser det viktigt att Internationella biblioteket kan bibehålla och helst öka sin möjlighet att serva länets bibliotek med sin unika specialkompetens.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Internationella biblioteket verksamhetsstöd med 4 355 000 kr för 2012 vilket är en höjning med
125 000 kr (ca 3 %) jämfört med 2011.
4.7.2

Stockholms stad/Regionbibliotek Stockholm KUN 2011/511

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

4 500 000 kr
4 983 000 kr
4 635 000 kr
13 222 000 kr
Ej publik verksamhet
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Enligt bibliotekslagen bör det finnas ett länsbibliotek i varje län och landstingen
ska svara för dessa. På uppdrag av Stockholms läns landsting driver Stockholms
stadsbibliotek enheten som bennämns Regionbibliotek Stockholm. Stockholms
stads kulturnämnd är administrativ huvudman för verksamheten.
Avtalet mellan Stockholms läns landstings kulturförvaltning och Stockholms
stads kulturförvaltning tecknades 2005 och förlängs rullande med 18 månader
och har en uppsägningstid på 18 månader.
Regionbibliotek Stockholm är som länsbibliotek en länsfunktion som har till
uppgift att ge länets invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning, särskilt barn och ungdom, funktionshindrade, invandrare och boende i glesbygd. Målet är att Regionbibliotek Stockholm ska bistå de kommunala biblioteken och bidra till utvecklingen av biblioteksverksamheten i länet.
Regionbibliotek Stockholm ska










samarbeta med centrala och regionala institutioner, organisationer och
myndigheter,
vara en del av det nationella biblioteksnätverket,
via nätverk samordna regional biblioteksutveckling,
svara för rådgivning inom de kommunala bibliotekens olika verksamhetsområden,
initiera, driva och stödja olika utvecklingsprojekt inom biblioteksspecifika områden,
omvärldsorientera och informera de kommunala biblioteken,
samordna olika marknadsföringsinsatser,
komplettera de kommunala bibliotekens mediebestånd med fjärrlån och
depositioner,
anordna utbildning, fortbildning och konferenser inom biblioteksspecifika områden.

Regionbiblioteket kan åta sig andra finansierade uppdrag som inte påverkar vad
som avtalats.
Regionbibliotekets kostnader för länsverksamheten täcks av landstinget med 50
procent, staten med 25 procent och övriga intäkter (uppdrag och projekt) svarar
för 25 procent. Enligt bibliotekslagen § 7 ansvarar landstingen för länsbiblioteksverksamheten och staten för lånecentralsverksamheten.
2012 fortsätter Regionbiblioteket verksamheten enligt uppdrag och mål för
verksamheten. Det betyder en kraftig insats på fortbildningsområdet för biblio-

39 (72)
KUN 2011-12-14, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-29

KUN 2011/711

teksarbetare och samverkande. Flera insatser görs tillsammans med andra länsbibliotek i nätverk och projektgrupper.
Det regionala biblioteksarbetet är i ständig förändring och de senaste åren har
det skett ett omfattande samverkansarbete med andra länsbibliotek, med forskningsbibliotek och med andra institutioner och organisationer som verkar i
samma riktning. Speciellt den digitala utvecklingen går fort.
Enligt bibliotekslagen § 7 a ska landstinget ansvara för en biblioteksplan. Kulturnämnden beslöt i augusti 2009 om en regional biblioteksplan för 2009-2011
och samtidigt inrättades ett regionalt biblioteksråd. Biblioteksrådet drivs av
Regionbiblioteket och ska förbättra samverkan mellan olika typer av bibliotek
samt initiera utvecklingsspår som sedan ska ge avtryck i den ordinarie verksamheten.
En ny biblioteksplan med delvis nya medlemmar samt redovisning av biblioteksrådets verksamhet 2010 föreläggs kulturnämnden vid sammanträdet 201112-14.
Att minska den digitala klyftan är ett viktigt samhällsmål och här spelar biblioteken en viktig roll. Tillsammans med flera länsbibliotek driver Regionbiblioteket flertalet projekt som syftar till att utveckla samverkan, resurser och metoder
mellan folkbibliotek och folkbildning för att öka människors digitala delaktighet
och kunskap.
Regionbiblioteket satsar mycket på att arbeta med att öka de läsfrämjande insatserna. Det gäller fysiska och virtuella läscirklar, arbete med barn med läshinder, insatser som förenar det fysiska och virtuella biblioteket, metodiskt arbete
med skönlitteraturen i biblioteken, uppsökande arbete för att öka läsandet i
grupper som läser lite samt läsandet bland män. Andra utvecklingsområden är
även bibliotekens kompetens i bemötande och kvalitativa metoder för planering
och verksamhetsuppföljning.
Regionbiblioteket bedriver en mobil biblioteksservice i form av en bokbåt i
Stockholms skärgård. Den har funnits sedan 1953 och är mycket uppskattad av
skärgårdsbefolkningen. Bokbåten ger biblioteksservice till skärgårdsbefolkningen i Norrtälje, Österåker, Haninge och Värmdö vid två tillfällen per år, totalt två
veckor per år.
Regionbiblioteket är engagerade i flera aktiviteter riktade till barn, speciellt arbetet att utifrån barnkonventionen arbeta tillsammans med kommunbiblioteken
för att informera om barns rättigheter.
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Regionbiblioteket arbetar mycket målmedvetet för att öka tillgängligheten till
biblioteken och dess verksamhet. Man arbetar med både den fysiska tillgängligheten samt med den virtuella och digitala tillgängligheten genom bland annat
ett arbete om Rätt och lätt information på kommunbibliotekens webbplatser.
2012 års tema för fortbildningsinsatser är kompetensen. I Regionbibliotekets
Budget och verksamhetsplan 2012 – 2014, se bilaga till ansökan, finns handlingsplan för 2012 och beskrivning av planerad verksamhet 2013 - 2014.
Regionbiblioteket söker ökat stöd med 483 000 kronor för höjda kostnader för
personal, transporter och kommunikation. Dessutom söks ökat stöd för utökad
verksamhet.
Kulturförvaltningen ser positivt på Regionbibliotek Stockholm och dess verksamhet att just samordna och utveckla alla olika typer av bibliotek som finns i
länet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Regionbibliotek Stockholm verksamhetsstöd med 4 635 000 kr för 2012 vilket är en ökning av stödet
med 135 000 kr jämfört med 2011. Ökningen motsvarar 3 procent av 2011 års
stöd, d v s samma ökning som föreslås för övriga länsfunktioner undantaget
danskonsulenten.
4.7.3

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/525
250 000 kr
300 000 kr
275 000 kr
1 960 000 kr
8000
40 %

Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige har till uppgift att sprida kännedom
om finländskt kultur- och samhällsliv i Sverige, stödja den sverigefinska nationella minoritetens språk och kultur samt bidra till en kulturell växelverkan mellan Sverige och Finland.
Stiftelsen upprätthåller det för allmänheten öppna sverigefinska biblioteket som
i dag är det mest välförsedda biblioteket med aktuell litteratur från Finland på
både finska och svenska språket. Biblioteket är inrymt i institutets lokaler på
Snickarbacken i centrala Stockholm och har öppet fem dagar i veckan. Dessutom arrangeras ett stort antal kulturprogram och seminarier med möten med t
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ex finländska författare. Biblioteket spelar därmed en central roll i uppgiften att
stärka de nationella minoriteternas kultur.
Finlandsinstitutets bibliotek finansieras av Stockholms stad, Kulturrådet,
Stockholms läns landsting och Finlands undervisningsministerium där den
sistnämnde är huvudfinansiär. Biblioteket vänder sig förutom till sverigefinnar
även till den allmänhet som är intresserad av Finland och dess kultur samt till
studenter i finska vid Stockholms universitet.
Bibliotekets bokbestånd består av 18 500 titlar och det förnyas kontinuerligt.
Dessutom finns film på dvd och musik på cd samt tidningar och tidskrifter. Barn
och ungdomslitteraturen utgör ca 15 procent av beståndet. Biblioteket har
ca 8 000 besökare per år och de kommer från stora delar av länet och representerar en bred social och åldersmässig spridning.
Institutet arrangerar också kurser i självbiografiskt skrivande för att hjälpa
framför allt äldre finskspråkiga att formulera sina livserfarenheter och därmed
stärka sverigefinnarnas egna språkliga och kulturella identitet.
Bokbeståndet är sökbart via KB:s databas Libris. Från och med 2012 kommer
biblioteket att vara anslutet till Svensk bibliotekstransports transportservice
mellan biblioteken i Stockholms län. Detta innebär att böcker kan beställas och
lämnas på samtliga bibliotek i regionen som är anslutna. Detta kommer att innebära att biblioteket blir mer tillgängligt och efterfrågan på böcker beräknas
öka ytterligare.
Finlandsinstitutets bibliotek arbetar med att stärka den sverigefinska minoriteten i länet både språkligt och kulturellt. Det erbjuder ett relevant mediabestånd
samt personal som följer den finska och sverigefinska bokutgivningen och litteraturdebatten. De har väl inarbetade kontakter och möjlighet att ge service till
den sverigefinska nationella minoriteten också på dess eget språk. Under 2011
har biblioteket utökat sin utlåning med 25 procent.
Kulturförvaltningen anser att ett stöd till Finlandsinstitutets bibliotek ökar möjligheten för den sverigefinska minoriteten att bevara och utveckla sitt språk och
sin kultur vilket är i enlighet med regeringens minoritetspolitiska strategi och
ingår i det s k grundskyddet (2009:724). Kulturförvaltningen föreslår också en
ökning av stödet med 25 000 kr eftersom efterfrågan på bibliotekets tjänster
beräknas öka ytterligare under 2012 genom att bokutlåningen kommer att effektiviseras och fler invånare på ett enkelt sätt kan ta del av bibliotekets utbud.
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Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige, biblioteket, verksamhetsstöd 2012 med 275 000 kr vilket
innebär en ökning av stödet med 25 000 kr jämfört med 2011.

4.8

Musik

4.8.1

Musik och Ungdom i Stockholms län

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/514
165 000 kr
220 000 kr
165 000 kr
300 000 kr
2 500
100 %

Föreningen Musik och Ungdom i Stockholms län syftar till att driva Musik Direkt i Stockholms län. Musik Direkt är en musiktävling för unga musiker. Verksamheten riktar sig helt och hållet till barn och ungdomar upp till och med 20
år. Föreningen hoppas kunna skapa ett långsiktigt forum för ungas eget kulturella skapande, deltagande och musicerande. Det kommande året blir det 26:e
året för den nationella musiktävlingen Musik Direkt. Genom genreblandade
konserter möjliggörs möten mellan såväl utövande som lyssnande ungdomar
från olika musikaliska, social och kulturella bakgrunder.
Ett antal lokala uttagningar äger rum i länet. Deltagarna fördelas på dessa så att
det blir en varierad upplevelse med så många genrer som möjligt att presentera
för publiken. Från de lokala uttagningarna går ett antal deltagare vidare till en
länsfinal som genomförs under våren. Därifrån tas två grupper eller artister ut
för att företräda Stockholms län på riksfinalen som äger rum under våren 2012 i
Jönköping. I juryn sitter erfarna musiker, arrangörer, skivproducenter. Detta
blir ett sätt för delar av den yrkesverksamma och etablerade musikbranschen att
ideellt dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.
Vinnarna får spela på turnéer, festivaler och klubbar såväl inom landet som utomlands. Vid årets evenemang i Eskilstuna vann Stockholms ena representant
Side Effects konsertmöjligheter på Live At Heart festivalen i Örebro under september 2011.
Föreningens styrelse består av tidigare deltagare som också arbetar med värdskap på uttagningarna och finaler. Styrelsen deltar också på de årliga planeringsmötena där regionala Musik Direkts ansvariga träffas för att samordna
verksamheten nationellt.
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Från och med år 2002 har föreningen ett samarbetsavtal med Länsmusiken
Stockholm som har varit givande för båda parter. Ett samarbete finns också
sedan många år med Stockholms Kulturskola och Fritz´s Corner som hjälper till
med lokaluttagningarna. Föreningen har under året utvecklat möjligheten att
dokumentera konserterna genom att göra inspelningar som sedan deltagarna
kan ta del av. En professionell fotograf anlitades för att fotografera samtliga
grupper. Upphovsrätten på dessa inspelningar och bilder är friköpta vilket innebär att ungdomarna kan använda materialet som de själva vill.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja föreningen Musik och Ungdom i Stockholms län verksamhetsstöd 2012 med 165 000 kr vilket innebär
oförändrat stöd jämfört med 2011.
4.8.2 Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Länsuppdrag Regional musikverksamhet
KUN 2011/520
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker (inkl. Early Music Festival)
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

3 640 000 kr
4 265 000 kr
3 750 000 kr
13 094 000 kr
80 000
80 %

Stockholms läns blåsarsymfoniker (SLB) har sedan 2002 haft landstingets uppdrag att driva regional musikverksamhet (länsmusik) i Stockholms län. Nämnden har under perioden beviljat SLB ett årligt verksamhetsstöd och verksamheten har också haft ett statligt ekonomiskt stöd från Statens kulturråd inom ramen för stöd till regional musikverksamhet. Eftersom staten betraktar landstinget som huvudman regleras genomförandet i ett avtal mellan kulturnämnden
och SLB. Nu gällande uppdrag om regional kulturverksamhet gäller tills vidare
enligt beslut som togs i kulturnämnden 2005-11-04 och med en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader. I fall landstinget säger upp avtalet får SLB en rimlig
möjlighet att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna. Nämnden
fastställer ändå årligen landstingstödets storlek. Årligt avtal skall också tecknas
rörande verksamhetens innehåll.
Under 2012 fortsätter arbetet med ett rikt och varierat utbud av skolkonserter
på Musikaliska, Nybrokajen 11, deras nya ”hemmascen” som invigdes hösten
2011.


Skolkonserter och skapande workshops med professionella musiker som
turnerar i länet.
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Bollplank, rådgivare och förmedlare av Skapande skola projekt
Kurser för unga musiker i flera genrer
Konserttillfällen på Musikaliska för unga musiker och kulturskolans ensembler
Kompetensutveckling och fortbildning för lärare, musiklärare och instrumentlärare
Nätverksmöten, seminarier och kompetensutveckling för kulturrepresentanter i länet
Stöd till arrangörsledet och amatörmusiken i länet
Initiativtagare, samordnare och utvecklare av nyskapande projekt
Interaktiva lustfyllda familjekonserter, både egen producerade och som
turnerar i länet
Talanginventering och omvärldsbevakning av musiker från alla kulturer
i länet
Kvalitetsutveckling av musikproduktioner för barn och unga.

Programutbudet i sin helhet presenteras på utbudsdagar, vid kommunbesök, via
LiS hemsida, samt i utbudskatalogen. Uppdateringar av informationen via hemsida pågår ständigt. Skolkonsertkatalogen Musik för unga trycks och distribueras två gånger per år. En grundkatalog som gäller för hela säsongen och en
tilläggskatalog med ett antal nya produktioner.
LiS har alltid mångkulturella produktioner i sitt utbud. Mångkulturkonsulenten
som organisatoriskt tillhör länsmusiken kommer att belysa mångkulturaspekten
med hjälp av länsmusiken. Särskilt avtal och verksamhetsplan finns för mångkulturområdet.
Alla LiS producenter och projektledare är högskoleutbildade musiker med en
lång erfarenhet av eget musicerande. Det borgar för högkvalitativa produktioner
som ger avtryck på publiken. LiS anger i sin ansökan att verksamheten helt och
hållet vänder sig till barn och ungdomar.
Kulturförvaltningen har i sin ansökan till Statens Kulturråd ansökt om statsbidrag för länsmusiken med 15 643 000 kr för 2011 då har även för första gången
ansökan även innefattat orkesterns verksamhet. Beslut om statsbidraget storlek
tas först i januari 2012. Stödet från kulturrådet är förenat med villkor på en
ekonomisk motprestation från huvudmännens sida. Motprestationen består i att
stödet från huvudmännen bör ligga på minst 2011 års nivå. Skulle stödet sänkas
kommer kulturrådet att göra motsvarande minskning av statsbidraget.
Den regionala musikverksamheten innefattar även stöd för Stockholm Early
Music Festival (SEMF). Totala kostnaderna för festivalen är beräknade till
3 473 000 kr.
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(SEMF) kommer att fokusera på följande områden 2012:
 XI Stockholm Early Music Festival 6 – 10 juni, inklusive Tidig Musik för
Barn och the Next Generation.
 Kringarrangemang (”fringe”) runt om i staden och länet under festivalveckans första hälft.
 Konsertsäsongen Early Music LIVE! på Musikaliska/Nybrokajen 11.
 Tidig Musik i Natten (Stockholms Kulturnatt 2012)
 Seminarier och masterclasses om tidig musik.
 Centrum för Tidig Musik och dans, med en fast scen.
 Samverkan inom nordiska och europeiska nätverk.
Inom ramen för en generell ökning av stödet till länsfunktionerna föreslår förvaltningen en ökning av stödet till LiS. Efterfrågan från kommunerna ökar
ständigt. Den nya satsningen på Skapande skola kommer även att innebära krav
på nya arbetssätt.
Förslag till avtal rörande driften av regional musikverksamhet (Länsmusik) med
SLB för 2012 (bilaga 5 A) omfattar både länsmusikverksamheten och orkestern
som därmed betraktas som en enhet. Ambitionen är att argumentera för statligt
stöd till orkesterverksamheten.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja SLB 3 750 000 kr för Länsmusik 2012 vilket innebär en ökning med 110 000 kr jämfört med 2011. Ökningen
motsvarar ca 3 procent av 2011 års stöd, d v s samma ökning som föreslås för
övriga länsfunktioner undantaget danskonsulenten. Totalt erhåller SLB 14 410
000 kr för Regional kulturverksamhet, d v s länsmusik inkl mångkulturkonsulent och orkester, 2012 – se även avsnitt 4.8.3 och 4.10.7.
4.8.3

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/524
9 910 000 kr
10 306 000 kr
10 060 000 kr
21 817 000 kr
130 000
45 %

Landstingsfullmäktige överförde år 2000 det kulturpolitiska ansvaret till kulturnämnden för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB). Landstingsfullmäktige överförde samtidigt budgetmedel med 6 600 000 kr för ändamålet från SL.
Sedan 2009 ingår även kompensation för de sponsormedel och förmåner som
SLB erhållit från SL, totalt värt ca 2,5 mnkr om året.
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SLB framhåller att de är Sveriges största professionella blåsorkester. Man ser sig
också som en resurs för det fria musiklivet (alla genrer). Genom att orkesterns
musiker redan frilansar på halvtid, finns också en lägre tröskel för sådan samverkan. Alltjämt saknar man staten som en aktiv medspelare.
Orkesterns musiker ska vara en aktiv del av det fria musiklivet. Sättet som man
arbetar med kulturarvet kommer att förändras och utvecklas.
I verksamhetsplanen för 2012 kan bl a utläsas:
En ambition att öka antalet konserter för orkestern men också dess ingående
mindre ensembler, såsom blåskvintett, brasskvintett, serenadensemble m.m.
Under säsongen planerar man att pröva en ny form av ”konsertföreställningar”
som dels syftar till att möta den nya publikens krav på nya former, men också
syftar till att utveckla orkesterns konstnärliga utveckling.
För länets skolor kommer man att i samarbete med Länsmusiken erbjuda ett
skolprojekt med rymdtema, samt konceptet Världens jul; en annorlunda föreställning med julmusik från världens alla hörn.
Samverkan med Folkoperan kring en operafestival i mars 2012. Fortsatt samverkan med skolor och kultursekreterare i kommunerna såväl avseende konserter som med mer långsiktiga projekt där orkesterns musiker interagerar med
skolbarn. Samverkan med Eric Ericsons Kammarkör kring bl.a ett nyskrivet
verk av Staffan Storm.
Orkestern har de senaste åren skapat en stabil plattform internationellt. Inbjudningar kommer in regelbundet och för 2012 har man bl. a ett stort samarbete med Musikens Hus i St Petersburg. Där finns en av Rysslands främsta musikerutbildning. Dessa unga musiker bereds nu plats i Blåsarsymfonikernas hus
Musikaliska.
Blåsarsymfonikerna avser under 2012 att fortsätta sin satsning på återväxten på
blåsmusikområdet i form av projekt med ungdomar – workshops, orkesterspel
m.m. Man kommer också att till Statens Musikverk ställa en ansökan för att
kunna skapa ett blåsmusikcentrum.
Musikaliska är den fysiska hemvisten för orkestern – men också en trampolin ut
i länet. Här formulerar man och repeterar det mesta av sitt material som sedan i
huvudsak framförs ute i länet. Musikaliska är också den plats dit man inbjuder
fria grupper från länet att presentera sitt material- inte sällan i samverkan med
orkesterns musiker.
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Kulturförvaltningen anser att SLB har en viktig roll att fylla när det gäller att
bevara och utveckla kvaliteten på blåsmusiken i länet och i landet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms läns Blåsarsymfoniker verksamhetsstöd 2012 med 10 060 000 kr vilket innebär en ökning
med 150 000 kr oförändrat stöd jämfört med 2011. Kulturnämnden har i november 2011 beviljat SLB 3 000 000 kr i förskott på 2012 års verksamhetsstöd.
Totalt erhåller SLB 14 410 000 kr för Regional kulturverksamhet, d v länsmusik
inkl mångkulturkonsulent och orkester, 2012 – se även avsnitt 4.8.2 och 4.10.7.
Förslag till avtal rörande driften av regional musikverksamhet (Länsmusik) med
SLB för 2012 (bilaga 5 A) omfattar både länsmusikverksamheten och orkestern
som därmed betraktas som en enhet. Ambitionen är att argumentera för statligt
stöd till orkesterverksamheten.
4.8.4 Riksföreningen för Folkmusik och Dans (RFoD) Stockholm
KUN 2011/531
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

475 000 kr
650 000 kr
500 000 kr
4 120 000 kr
13 000
60 %

Osäkerheten kring Rikskonserters nedläggning och om vad som skulle ske med
Stallet har nu klarnat. RFOD/Stallet har nu ett avtal med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker. Oron kring hyresnivån har undanröjts, hyran är oförändrad då
Stallets tidigare hyra varit marknadsanpassad.
2011 erhöll RFoD/Stallet 1 000 000 kr från regeringen för att kompensera för
det stöd som tidigare gavs via Rikskonserter. Samtidigt har turbulensen kring
Stallets framtid tolkats negativt av Stockholms stad med följd att verksamhetsstödet till RFoD minskat. Idag pågår dock en positiv dialog och nya projektanslag har fastställts av staden. Stallet har nu större självständighet och man har
möjligheter att skaffa intäkter genom att hyra ut Stallet, använda lokalerna som
gästscen för fristående producenter/arrangörer mm. Samarbetet med Blåsarsymfonikerna/Länsmusiken om utveckling av Musikaliska hoppas man innebär
att fler upptäcker Stallet. Stallet kan ta emot en publik på högst 150 personer.
Stallet öppnar i höst en gästscen, ”Stallet Friends”, för externa producenter/föreningar. Man vill genom detta bredda Stallet som scen och bjuda in nya
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publikgrupper. Samarbete har påbörjats med olika aktörer kring arrangemang
med persisk, brasiliansk, syriansk och georgisk musik samt med en organisation
som gör evenemang för, av, och med unga.
Det unga Stallet utvecklas, dit hör skolprogram, familjekonserter och Klubb 7,
stallets unga scen som drivs av unga producenter som vill göra Stallet till en
plats för unga utövare och ung publik.
Under hösten 2012 görs en publikenkät för att samla in synpunkter på verksamheten, önskemål om programinnehåll och förslag på nya initiativ.
RFoD Stockholm arbetar med folkmusik, världsmusik, folkdans och världsdans.
Stallet genomför c:a 100 program om året. Stallet har liksom tidigare ett samarbete med små kulturföreningar. Stallet bidrar med professionell inramning
och arrangörskompetens, föreningarna bidrar med programidéer, specialkompetens inom sina genrer och nätverk till genrens publik. RFoD har 43 medlemsföreningar inom Stockholms län och därigenom cirka 5 200 anslutna medlemmar.
Utöver konserter och dans arrangeras seminarier, festivaler och annat som
främjar genrens utveckling. Unga musiker ges möjlighet att uppträda på en professionell scen och många invandrade musiker av hög klass har fått möta en
vidgad publik. RFoD gör barn och ungdomsproduktioner – ca tio föreställningar
per termin. Ambitionen är att öka antalet barn och unga som deltagare och publik genom att utveckla skolföreställningarna med fler interaktiva föreställningar. Stallet arbetar idag med flera utvecklingsprojekt så som:
RFoD ser fram emot samverkan med bl a Länsmusiken i Stockholms län kring
verksamheten i Stallet och på Nybrokajen 11. Man ser möjligheter att i samverkan med länsmusiken driva gränsöverskridande projekt mellan musikgenrer
och öppna Stallet för projekt även inom andra genrer. Nedläggningen av Rikskonserter och skapandet av en ny musikplattform ställer nya krav på RFoD och
Stallet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Riksföreningen för
Folkmusik och Dans (RFoD) Stockholm verksamhetsstöd 2012 med
500 000 kr i vilket innebär en ökning med 25 000 kr jämfört med 2011.
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4.8.5

Selam

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/711

KUN 2011/532
560 000 kr
1 500 000 kr
585 000 kr
9 300 000 kr
12 000
50 %

Selam startade 1997 som en särskild grupp inom RfoD och blev en egen förening 1999. Föreningen har fått verksamhetsstöd från kulturnämnden sedan
2000. Syftet med Selams verksamhet är bland annat att sprida världsmusik och
dans genom kontinuerligt återkommande arrangemang, både med grupper
verksamma i Sverige och med gästartister. Selam är en erkänd aktör inom Afrikansk & Latinamerikansk musik.
Selam erhåller arrangörsstöd från Statens Kulturråd och verksamhetsstöd från
Stockholms Stad.
Kärnverksamheten är att presentera musikartister från olika delar av världen.
Man eftersträvar att det i Sverige ska finnas kännedom om den globala musiken
av idag, samt att det på länets scener ska finnas ett utbud och en publik som
speglar länets etniska sammansättning. Den konstnärliga ambitionen är att
evenemangen ska överbrygga generationer och landsgränser.
Konsertarrangemangen är stommen i Selams verksamhet och sker i tre olika
former; konserter, festival samt turnéverksamhet. Under 2012 fortsätter samarbetet med Stockholms konserthus. Målet är att arrangera 2-3 konserter under
året. Mycket publik från förorten, ofta med annan etnisk bakgrund än den
svenska har hittat till Konserthuset tack vare dessa konserter. Vidare planerar
man att arrangerar 2-3 produktioner på Nalen 2012. När Selam anordnar konserter där brukar man utnyttja lokalerna till fullo, genom t.ex. ha olika teman
eller band i olika salar.
Samarbetet med Södra teatern som började 2010 kommer att fortsätta. Selams
sista konsert för sommaren 2011 var en puertorikansk storstjärna som presenterades inför ett fullsatt Annexet. Det var det tredje evenemanget i ordningen som
Selam presenterade på en av Globens arenor.
Under mer än 10 år har Selam arrangerat Selam African Festival. Tidsperioden
har varierat under åren men konceptet har alltid handlat om att under ett par
dagar i följd presentera världsnamn inom den afrikanska musiken, presentera
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nykomlingar på den internationella musikscenen, och även lyfta fram lokala
talanger från Sverige.
Selam fungerar i flera avseenden även som ett resurscenter eftersom många
olika grupper vänder sig dit med olika frågor (artister, institutioner, föreningar,
journalister). Som en del av Selams resurscentrum startar man nu ett projekt
riktat till ungdomar mellan 16-18 år med musikintresse. Man vill anordna en
kurs i arrangörskap, som fångar upp ungdomarnas idéer, och lyfter och stärker
deras kunskap.
Kulturförvaltningen anser att Selam har en verksamhet som är viktig i länets
utbud av musik och då med inriktningen på världsmusik som skapar möten
mellan människor med olika bakgrund.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Selam verksamhetsstöd
2012 med 585 000 kr vilket är en ökning med 25 000 kr jämfört med 2011.
4.8.6 Re:Orient
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/533
310 000 kr
500 000 kr
310 000 kr
4 730 640 kr
12 000
49 %

År 1993 arrangerades den första Re:Orient festivalen på Skeppsholmen i Stockholm. Re:Orients överordnande vision är:




Att öka kunskapen, intresset och förståelsen för Mellanösterns kulturella
sociala och politiska historia och samtid
Att stärka dialogen mellan minoriteter från Mellanöstern och den svenska majoritetsbefolkningen
Att stärka självkänslan och identiteten hos barn och ungdomar med rötter i Mellanöstern

Verksamhetens huvudsyfte är att ge människor i Sverige upplevelser, kunskap
och information av god kvalitet i former som gör kultur från Mellanöstern och
”Orienten” tillgänglig för alla som vill ta del av den – svenskar, minoriteter, media och offentligheten. Den konstnärliga kvaliteten är en ryggrad i verksamheten, vare sig man presenterar popmusik, religiös – eller klassisk musik. Man
fortsätta att undersöka snittytan mellan ”österlandet” och ”västerlandet” via
konstformer, samtal och temaserier med fokus på aktuella och angelägna fråge-
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ställningar. Därutöver vill man vara en mötesplats för tankar och erfarenheter
om Sverige och världen, liksom inspirera till nytänkande - ett rum för dialog och
delaktighet.
Re:Orient driver även sedan halvårsskiftet 2011 en kulturell mötesplats i Folkets
Park i Malmö. Man vill skapa ett kulturhus på Moriska paviljongen som ska bli
en samtida mötesplats som förenar kultur och nöje med socialt engagemang och
samhällsansvar. Moriskan, som är byggt som ett orientaliskt palats, har en
hundraårig historia av nöjescentrum i Malmö. Denna nya satsning stöds av
Malmö stad, Kulturrådet och Framtidens kultur. En direkt konsekvens blir att
Re:Orient som organisation kan ha längre framförhållning och bli en starkare
samarbetspart i Stockholm.
Re:Orients pedagogiska verksamhet riktar sig till barn och ungdomar. I förorterna Bredäng, Rinkeby och Rågsved arbetar man med musik, dans och bildkonst och har sommarläger och kurser i orientaliska instrument som kanun, ud,
saz, darbuka och sång.
Planerad programverksamhet i Stockholms län 2012:











EU-samarbete: Arbetar med att skapa ett europeiskt projekt tillsammans
med Mousem i Belgien, Liverpol Arabic Arts Festival (UK) och DNA i
Holland. Med ett positivt besked från EUs kulturprogram kommer ett
flertal föreställningar och konserter till Stockholm.
Democratic Moment: Tillsammans med Svenska Institutet, Ungdomsstyrelsen och Tidskriften Arena har man initierat ett kunskapsprojekt för
unga ledare i Sverige och Arabvärlden. Projektet kommer att innefatta
ett antal delmoment, för att kulminera i en fyra dagars workshop och
konferens i februari 2012.
Romskt tema: Man för samtal med Romska föreningen samt med en enskild eldsjäl kring att göra en tema projekt kring Romsk musik och dans.
Ramadan Night: I samarbete med konserthuset uppmärksammas Ramadans slut med olika evenemang med framstående artister på Konserthusets olika scener. 2010 kom projektet att också involvera Södra
Teatern i sin strävan att bli ett gediget Ramadanprojekt i Stockholm.
Musikaliskt Sommarläger: Ett sommarläger för barn och ungdomar som
vill ägna en sommarvecka åt att fördjupa sin talang på saz, darburka,
ney, orientalisk dans mm. Sommarlägret ligger i anslutning till skolavslutningen och är ett samarbete med Kulturskolan i Stockholm.
Enskilda konserter: Verksamheten med enstaka konserter kan förhoppningsvis fortgå i samarbete med bl a Kulturhuset, Stora Synagogan, Södra Teatern, Konserthuset m fl samarbetsparter.
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Re:Orient Club: Klubbverksamhet som fortsätter vara en oas i Stockholms uteliv för den som söker en plats för att dansa oavsett ålder eller
etnicitet.
Stockholms Kulturfestival: Samarbete genom att medverka med program för både barn och vuxna under Kulturfestivalen..
Samtal och föreläsningsserie: Fortsätter satsningen på samtal och analys
genom att arrangera en vår- och en höstserie.
Artistförmedling: Som ett led att få ökade egenintäkter bedriver man en
viss artistförmedling till privatpersoner likväl som till företag och evenemang.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Re:Orient verksamhetsstöd 2012 med 310 000 kr vilket innebär oförändrat stöd sedan med 2007.
4.8.7

Kulturhuset i Ytterjärna AB

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/544
250 000 kr
450 000 kr
275 000 kr
5 900 000 kr
15 000
37 %

Från och med 1 januari 2009 har kulturverksamheten i Kulturhuset i Ytterjärna
övergått från Antroposofiska Sällskapet till Kulturhuset i Ytterjärna AB. Kulturhuset i Ytterjärna AB fokuserar helt på den sceniska verksamheten. Målet med
verksamheten är att arrangera och bereda rum för en bred publik att möta och
delta i högkvalitativ scenkonst, samt att sätta människan som skapande och
ansvarstagande varelse i mitten. Verksamheten söker även stöd från Södertälje
kommun och från Kulturrådet.
Genom en hög kvalité vill man ge konstupplevelser som ger en bred allmänhet
inspiration till att verka för och reflektera över människans och samhällets utveckling. Man vill utvidga konstbegreppet - som drivkraft och uppfinningsfaktor
- från vetenskap till näringsliv. Vidare ge unga – både artister och publik tillgång till månsidig och mångkulturell kultur.
Personer med funktionshinder ska ges möjlighet att både uppleva och själva
utöva konst. Dessutom vill man bli en mötesplats med stor publikdelaktighet.
Verksamheten äger helt och hållet rum på Kulturhuset i Ytterjärna och består av
ett antal olika evenemang.
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Preliminärt program för 2012 innefattar ett 40 tal evenemang med musik och
dansföreställningar. Samtida musik (med tonvikt på konstmusiken) är en viktig
del i programutbudet.
I Järna finns det omkring 20 olika boenden för personer med olika funktionsnedsättningar i olika åldrar. Kulturhuset strävar efter att ge möjlighet med även
extra föreställningar och extra personal för att göra kulturupplevelsen möjliga
för dem och andra med funktionshinder.
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Kulturhuset i Ytterjärna AB
verksamhetsstöd 2012 med 275 000 kr vilket innebär en ökning av stödet med
25 000 kr jämfört med 2011.
4.9

Musikteater

4.9.1

Folkoperan AB

Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/527
6 090 000 kr
6 699 000 kr
6 165 000 kr
43 778 000 kr
43 000
25%

Utöver ansökan till landstinget söker Folkoperan 8 800 000 kr från Stockholms
stad och 15 638 000 kr från Statens Kulturråd. Totalt söker Folkoperan
31 137 000 kr från stat, kommun och landsting till sin verksamhet 2012.
Angelägen opera för alla!
Folkoperan är ett litet operahus med storslagna drömmar och visioner och som
experimenterar med opera som konstform för att hitta våd tids uttryck. Man vill
möjliggöra oväntade möten mellan olika konstformer, mellan scen och salong
och mellan fantasi och verklighet.
Våren 2012 inleds med Händels ”Julius Caesar” i regi av Cisco Aznar. Detta blir
ett unikt tillfälle för Folkoperan att blåsa nytt liv i barocken och fortsätta sin
egen strävan att skapa annorlunda opera för alla genom att experimentera med
opera som konstform.
Därefter gör man ett Opera showroom, under ledning av den nya konstnärlige
ledaren Mellika Melouani Melani. Målet är att starta en operaperformance festival vars olika inslag kan turnera över landet. Det ska vara en återkommande
festival med influenser från utlandet som ska utveckla operakonsten utöver dess
gängse gränser genom att flytta operarummet ut till andra rum, till exempel till
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konstrummet. Opera showroom är ett konstnärligt utvecklingsarbete där man
bjuder in internationella och internationella medverkande.
På hösten 2012 blir det bal på folkoperan. Då invigs de nyrenoverade lokalerna
och Mellika Melouani Melani gör sitt första stora verk på Folkoperan nämligen
”Maskeradbalen”av Verdi. Melani kommer i sin läsning av verket att titta på
operakontraktet. Vad innebär det att rucka på det och att skriva kontrakt med
publiken? Är det möjligt att jobba med slumpen i opera? Melani vill upplösa
hierarkier och hitta alternativa processer i skapandet av denna opera genom att
utmana och ifrågasätta de traditionella grunderna för opera.
Förutom föreställningsverksamheten har Folkoperan ett särskilt barn- och ungdomsarbete, Folkoperametoden, där man vill att opera på Folkoperan ska inspirera och inspireras av barn och unga. Metoden fördjupar den konstnärliga processen och hjälper till att nå nya målgrupper.
Folkoperan vill utveckla operakonsten och hitta nya intäktskällor. Ett sätt att
skapa mer verksamhet är att bygga om teatern. Planen är att skapa en mini-, en
midi- och en maxiscen på Folkoperan för experimentverkstad, konserter och
egna föreställningar samt att effektivisera och förbättra de publika utrymmena
såsom foaje och toaletter. Riksbyggen, en ny sponsor, går in med medel för ombyggnationen och därutöver har gruppen avsatta medel för den första etappen.
Folkoperan påtalar även i sin ansökan behovet av extra medel för att täcka en
del av den ökade pensionskostnaden för annars äventyras såväl ombyggnation
som nyskapande projekt. Fortsättningsvis är SPVs pensionssystem, med de institutionsspecifika premierna, ett orosmoment då det är synnerligen komplicerat att prognostisera kostnaderna. Eftersom Folkoperan är landets största arbetsgivare för frilansande scenkonstnärer rekryteras många sångare, musiker
och dansare, alla med låga pensionsåldrar, varje år. Om någon/några av dessa
har en historik av att tidigare arbetsgivare betalat för lite i premier blir Folkoperan ansvarig för att täcka kostnaderna retroaktivt för den anställde.
Folkoperan är sedan många år ett viktigt inslag i länets kulturliv med uttalad
strävan till konstnärlig förnyelse och att locka nya publikgrupper. Förvaltningen
ser vidare positiv på Folkoperans fortsatta olika samarbeten då främst mot barn
och ungdom i regionen. Folkoperan erhöll ett utökat verksamhetsstöd 2009
med 300 000 kr.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar Folkoperan verksamhetsstöd 2012 med 6 165 000 kronor vilket är ett förhöjt stöd med 75 000 kr
jämfört med 2011.
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Övrigt

4.10.1 Synskadades Riksförbund, Stockholms län och Gotland, Läns och Riksnytt
KUN 2011/498
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

1 646 000 kr
1 859 696 kr
1 720 000 kr
1 864 496 kr
1 200
25 %

Taltidningen Läns- och Riksnytt finansieras till största delen av kulturnämnden.
Övriga intäkter är från prenumerationer utanför länet och resten från Synskadades Riksförbund själva.
De ansöker om utökat stöd för att kunna bibehålla och uppgradera funktionen
att kunna läsa Läns- och Riksnytt på webben samt för normala kostnads- och
lönehöjningar då de inte har fått någon höjning av stödet sedan 2007.
Läns- och Riksnytt är en ca 70 minuter lång nyhetstidning för synskadade som
ges ut med 40 nummer/år av Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län på CD och från hösten 2009 även via webben och mobilen. Tidningen
görs i Daisy-formatet, som är standard för ljudmedier producerade för synskadade och innebär att det går att söka sig fram i tidningen. Tidningen gör visuell
information tillgänglig och gör därmed personer med synnedsättning mer delaktiga i samhället.
Tidningen skall förmedla information av speciellt intresse för synskadade, s k
tilläggsinformation. De har fokus på landstingsbevakning, speciellt på kollektivtrafiken där färdtjänsten ingår, ögonsjukvård och rehabilitering/habilitering. De
vidarebefordrar information från landstinget till de synskadade läsarna, både
specifik synskadeinformation som ändringar i kollektivtrafiken, öppet och
stängt på syncentraler, samt den allmänna informationen som landstinget går
ut med i övriga medier.
Genom stödet till Läns- och Riksnytt ges möjlighet för personer som är synskadade att ta del av bl a information om aktuella frågor inom Stockholms
läns landsting. De har en kontinuerlig bevakning på följande områden:





Stockholms läns landsting
Sjukvård
Färdtjänst
Kollektivtrafik
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Rehabiliteringsfrågor
Politiska beslut och politisk debatt kring funktionshinderfrågor
Utbildning
Arbetsmarknad
Ögonforskning
EU frågor
Synskadade från andra kulturer
Kulturfrågor ur synskadeperspektiv (ex syntolkad film och teater)
Teknik och hjälpmedelsfrågor

Kulturförvaltningen anser att Läns- och Riksnytt är nödvändigt och självklart
för de synskadade i Stockholms län. Tidningen är en viktig ur demokrati och
tillgänglighetssynpunkt.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Synskadades Riksförbund/Läns och Riksnytt verksamhetsstöd 2012 med 1 720 000 kr vilket är en
höjning med 74 000 kr jämfört med 2011.
4.10.2 Stockholms läns bildningsförbund
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/512
815 000 kr
815 000 kr
815 000 kr
981 500 kr
Ej publik verksamhet
25 %

Stockholms läns bildningsförbund (SBL) är ett regionalt organ som ska främja
sina medlemmars folkbildningsarbete genom omvärldsanalys, kommunikation
och samverkan. Det är ett av 20 länsbildningsförbund i Sverige och Folkbildningsförbundets regionala organ och är folkbildningens gemensamma mötesplats i Stockholms län. Bildningsförbundets arbete syftar till att stärka folkbildningen, att bevaka folkbildningens intressen och att aktivt företräda medlemmarna.
Landstinget finansiera drygt 80 % av verksamheten och övriga intäkter består
av medlemsavgifter sant deltagaravgifter från konferenser. SBL har vidtagit åtgärder för att få en budget i balans. Under 2011 har SBL dels minskat personalstyrkan från två anställda till en anställd och dels även höjt medlemsavgifterna.
SLB informerar bl a om sin verksamhet genom t ex det kvartalsvisa nyhetsbrevet ”Folkbildning i länet”, som nu endast distribueras via nätet. Länsbildningsförbundets medlemmar kommer i större utsträckning än tidigare medverka till
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att ta från informationsmaterial och de foldrar som anses nödvändiga för att
sprida kunskap om folkbildningens betydelse i samhället.
Länsbildningsförbundets uppgifter är att genom olika insatser stimulera förbundets olika medlemsorganisationer, som består av studieförbund, folkhögskolor och att ta tillvara varandras resurser och möjligheter i folkbildningsarbetet.
SLB är, som nämnt, samverkansorganisationen för länets samtliga studieförbund, 21 folkhögskolor och Regionbibliotek Stockholm. Förbundets huvudsakliga uppgift är att främja folkbildningsarbetet i länet genom att bevaka skeenden i
samhället och följa upp politiska beslut på olika nivåer i samhället. Andra viktiga uppgifter är att utveckla folkbildningen som lokal utvecklingskraft, informera
och ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar medlemmar
och allmänheten. Genom att arbeta med kvalitetsfrågor, etikdiskussioner och
granskning av mål och metoder söker SLB säkerställa folkbildningens traditionella utbildningsform.
SBLs mål under 2012 är bl a:






Att minst fyra gånger per år anordna interna diskussioner mellan de nio
studieförbund som är medlemmar i SBL om etik och kvalitetsfrågor som
rör deras verksamhet.
Att arrangera en kvalitetskonferens för administrativ personal på länets
studieförbund för att ytterligare stärka kraven på god kvalitet.
Att arrangera minst en konferens i länet om den digitala klyftan.
Under året kommer möten att anordnas med länets kulturförvaltningar
för att diskutera kommunala angelägenheter och folkbildningens möjligheter att samarbeta kring gemensamma mål.

I sammanhanget vill förvaltningen på samma sätt som inför 2011, påminna om
att Länsbildningsförbundets intressenter, länets folkhögskolor, studieförbund
samt Regionbibliotek Stockholm 2012 uppbär sammantaget ca 79 mnkr i stöd
från kulturnämnden samt sammantaget ännu större stöd från staten och kommunerna. Förvaltningen tycker att det vore rimligt att överväga om inte intressenterna bakom Länsbildningsförbundet kan bära förbundets kostnader i sin
helhet inom ramen för de samlade offentliga stöd man får till sina respektive
medlemsverksamheter.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms läns bildningsförbund (SLB) verksamhetsstöd 2012 med 815 000 kr vilket innebär oförändrat stöd jämfört med 2011.
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4.10.3 Mångkulturellt Centrum i Botkyrka
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/711

KUN 2011/515
1 200 000 kr
1 700 000 kr
1 200 000 kr
17 506 000 kr
23 000
47 %

Mångkulturellt Centrum i Botkyrka, MKC, är ett forum och en mötesplats för
forskning och konstnärliga uttryck kring migration och social och kulturell
mångfald. MKC vill utveckla och sprida kunskap om sociala och kulturella faktorer som underlättar skapandet av ett långsiktigt hållbart samhälle. MKC vision är att verka för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella
självbilden och där migrationens effekter synliggörs som en del av det svenska
kulturarvet.
MKC bildades 1987 som en kommunal stiftelse i Botkyrka. Bakom beslutet låg
ett kulturhistoriskt engagemang och en övertygelse att det är lika angeläget att
skildra samtida invandring som historisk utvandring i form av forskning, dokumentation, utställningar och arkiv. Botkyrka ville genom stiftelsen aktivt verka för ett gott samhällsklimat, och därmed öka kunskapen om de nya förutsättningarna för svenska institutioner som följer i spåren av migration och globalisering.
MKC:s verksamhet sker inom kulturhistorisk dokumentation, utställningsverksamhet, program, utbildning, specialbibliotek, bokproduktion och forskning.
Biblioteket på centret har ett historiskt material om migration och kulturmöten
och 2007 övergick Integrationsverkets bibliotek och deras samlade publikationsutgivning till MKC. MKC har också en skapande verkstad, tre utställningsrum, specialbibliotek samt mötesrum för seminarier och konferenser. Antalet
besökare har ökat stadigt under de senaste åren.
Verksamheten finansieras till största delen genom ekonomiskt stöd från Statens
kulturråd, Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting.
Under perioden 2010-2012 ska MKC bland annat producera kunskap om kulturarv och urbana livsvillkor samt genom aktiv kunskapsförmedling till breda
målgrupper bidra till reflektion och främja utveckling av social hållbarhet. Särskild fokus är på ungdomar som även ska inkluderas som medskapare.
Internationellt ska MKC öka de internationella kontakterna med personer och
organisationer i Europa som verkar inom centrets verksamhetsfält.
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MKC har under 2011 genomfört en personalminskning och justering av organisationen i syfte att bli mindre beroende av externa projektuppdrag. Samtidigt
har basverksamheten med utställningar, seminarier, program mm ökat och antalet besökare har ökat jämfört med föregående år. Biblioteket har låntagare
från stora delar av länet och MKCs verksamhet har också i stort blivit mer efterfrågad i hela länet.
MKC kunskapsuppdrag är ytterst att verka för en kulturell samexistens. OECD
har riktat stark kritik mot Stockholmregionen när det gäller att hantera integrationsfrågor. MKC utreder just nu möjligheten till ett regionalt samarbete med
bland annat länets kommuner, med utgångspunkt från behovet att öka insatserna i länet för att inte diskriminering och utanförskap ska utvecklas ytterligare. Kultur i olika former kommer då att få en framträdande roll.
Kulturförvaltningen anser att MKC fyller en viktig funktion genom sin kunskap
och forskning om de mångkulturella frågorna. Organisationens basverksamhet,
som utställningar, seminarier och andra program har också i ökad grad lockat
besökare från stora delar av länet. Sammantaget anser kulturförvaltningen att
det därför är väl motiverat att fortsatt stödja MKC:s verksamhet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Mångkulturellt Centrum
i Botkyrka verksamhetsstöd 2012 med 1 200 000 kr vilket innebär oförändrat
stöd sedan 2009.
4.10.4 Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/519
1 180 000 kr
2 000 000 kr
1 180 000 kr
208 000 000 kr
660 000
92 %

Fryshuset är ett allaktivitetshus för olika verksamheter och åldrar, dock mest
ungdom. Verksamheten innehåller en stor mängd olika kulturyttringar. Inom de
tre olika grenarna sociala projekt, utbildning och passionerade ungdomsintressen används kultur som redskap och uttrycksform. Musik har alltid varit stort
på Fryshuset men det handlar också mycket om dans, teater, bildkonst och litteratur.
Fryshuset har fått stöd från landstingets kulturnämnd sedan 1988. Verksamheten flyttade till sina nuvarande lokaler i Södra Hammarbyhamnen vid mitten av
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1990-talet. Fryshusets grundskola och gymnasium har ca 800 elever. Här får
eleverna möjlighet att utveckla sitt specialintresse för kultur eller idrott samtidigt som de får en fullgod utbildning.
Under verksamhetens sociala projekt finns bl a
 Lugna Gatan ett långsiktigt utbildnings- och integrationsprojekt som
också tränar deltagarna för arbetsmarknaden.
 Elektra som arbetar för att förhindra att tjejers livsutrymme begränsas
 på grund av hedersrelaterat förtryck.
 BroByggarna och United Sisters som arbetar med killar respektive tjejer
genom möten, läger och coachning för att stärka självkänsla och självbild.
 Barn till ensamma mammor syftar till att stärka barn till resurssvaga
föräldrar. Kultur används som verktyg för att ge barnen en starkare
självkänsla.
Passionerade projekt är bl a
 Fryshuset Live där unga människor får förutsättningar att utvecklas och
hitta sitt eget språk genom olika kulturella uttrycksformer.
 The Wave är ett ungdomsnätverk som bygger på informella kontakter,
underhållning och gemenskap genom diskoteket ”The Wave”.
 F.U.S.E heter Fryshusets förlagsverksamhet som ger unga en möjlighet
att få sin musik utgiven och samtidigt få stöd i hur man etablerar sig i
branschen.
 Fryshuset Teater är en verksamhet där teater används för att ge insikt i
de mänskliga öden som ligger bakom sociala fenomen. Föreställning
som hittills spelats är: ”Top boy” om fotbollshulliganer, ”Förorten Brinner” och ”Hatets Röst” om högerextremism.
Verksamheten har en omsättning på 208 miljoner där den största intäktsposten
är skolpeng med 75 miljoner kr. Därutöver kommer bidrags- och sponsorsintäkter, försäljningsintäkter samt hyresintäkter. Intäkter av sökta stöd beräknas till
ca 17 miljoner.
Kulturförvaltningen anser att den verksamhet som Fryshuset bedriver är betydelsefull för ett stort antal ungdomar i länet och att den kulturverksamhet som
pågår ger ungdomar med olika bakgrund och intressen möjligheter att delta och
utvecklas. De verksamheter som finns på Fryshuset är av skilda slag men har
det gemensamma syftet att ge deltagarna insikt och ökat självförtroende. Enligt
Fryshusets bedömning är majoriteten av deltagarna/besökarna i åldern
13 – 20 år. Fördelat på 40 procent flickor och 60 procent pojkar. Kulturförvaltningen anser att det är välmotiverat att fortsatt stödja Fryshusets verksamhet.
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Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stiftelsen KFUM Söder
Fryshuset verksamhetsstöd 2012 med 1 180 000 kr vilket är ett oförändrat stöd
sedan 2007.
4.10.5 Sameföreningen i Stockholm
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/518
40 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
264 000 kr
600
29 %

Sameföreningen arbetar med intressepolitiska frågor utifrån föreningens stadgar som säger att föreningen skall verka för samförstånd och under demokratiska former tillvarata och främja de samiska intressena i kulturellt, socialt och
ekonomiska hänseende, genom representanter av eget folk arbeta för att sprida
kunskap om samiska förhållanden. Sameföreningen arbetar också med att bistå
skolor elever/studenter med information.
Under 2012 har föreningen för avsikt att bl a:








Skapa forum och mötesplatser för föreningens medlemmar,
engagera och verka för att samiska och andra ursprungsfrågor bli belysta,
verka för att stärka den samiska identiteten,
utveckla och arrangera offentliga publika sammankomster för medlemmar och allmänhet i Stockholms län i större omfattning än tidigare,
söka nya forum för att sprida kunskap om samisk kultur,
utveckla ett strategiskt arbete för att värva fler medlemmar,
arbeta med intressepolitiska frågor och verka opinionsbildande.

Kulturförvaltningen anser att Sameföreningen fyller en viktig funktion i Stockholms län som kulturbärare och förmedlare av den samiska kulturen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Sameföreningen verksamhetsstöd 2012 med 40 000 kr vilket innebär oförändrat stöd jämfört med
2011.
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4.10.6 Intercult Productions ekonomisk förening
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

KUN 2011/711

KUN 2011/528
300 000 kr
500 000 kr
200 000 kr
6 656 600 kr
2 500
65 %

För verksamheten 2011 har Intercult fått 650 000 kr från Stockholms stad och
1 mnkr från Kulturrådet samt 5,4 mnkr från andra bidragsgivare inklusive EU.
Övriga intäkter uppgår till 450 000 kr och omsättning beräknas 2012 bli 7,8
mnkr.
Intercult arbetar för att internationalisera Stockholms läns kulturliv. De är en
fristående produktionsgrupp och ett resurscentrum med bas i Stockholm men
som är verksamma även i landet i övrigt och i Europa. De skriver att de är initiativtagare och drivkraft i kulturella samarbetsprojekt, i nätverk och i utveckling
av interkulturell och internationell projektkompetens. De agerar även kulturpolitiskt både regionalt, nationellt och europeiskt.
Intercult söker ökat stöd från 300 000 kr till 500 000 kr med motiveringen att
de inte längre får det extra stödet från landstinget och från Kulturrådet för att
driva Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK). De skriver att om de inte får
ett ökat stöd för 2012 ”är risken att vi måste avveckla delar av vår kompetens”.
Intercults målsättning är:










Att producera högkvalitativ innovativ scenkonst i samarbete med olika
partners som delar samma tydliga internationella och interkulturella referenser och värderar mångfald både i innehållet och i personalsammansättningen.
Att utbilda kulturoperatörer, kulturpolitiker, tjänstemän i mångfaldsarbete publikarbete, internationellt produktionsarbete, europeiska initiativ
och EU-ansökningar
Att nätverka i Stockholms län, i Sverige och i Europa och genom kontakter sprida kunskap, delta i och skapa nya projekt, föra samman folk och
på så vis stimulera utvecklingen av kulturlivet.
Att vara ett Europa Direkt Informations kontor och sprida information,
nätverka och genomföra aktiviteter i syfte att öka kunskapen om EU till
våra specifika målgrupper inom Stockholms län
Att vara värdar och presentera internationella gäster och konstnärliga
verk, både på Annexet, genom fortbildningar, seminarier, artistresidens
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och möten. Och i samarbeten med teatrar och festivaler i Stockholms
län.
Att ta initiativ och arbeta för att en ny och bredare publik ska ta del av
Stockholms läns och Sveriges kulturutbud och att nya röster ska ta plats
inom institutionerna.

Intercults verksamhet är ofta riktad till kulturorganisationer, kulturarbetare
med flera för att de i sin tur ska kunna nå en bredare och mer differentierad
publik med en extra bred kulturverksamhet. Undantaget är en barnteaterföreställning som de återupptar.
För 2012 planeras några projekt som Intercult speciellt vill betona för Stockholms län.
 Europeiskt resurscentrum för kultur (ERK): Hur man utvecklar och driver europeiska kulturprojekt
 Europadirekt Intercult: Informationsspridning och aktiviteter med kunskap om EUs struktur, program och finansieringsmöjligheter
 Krokodilfiolen: Teaterföreställning för barn från 6 år som ska marknadsföras i alla länets kommuner
 Publikförmedling till nya publikgrupper: Barnfamiljer i norra Botkyrka
och invandrare som läser på SFI ska erbjudas väl förberedda kulturupplevelser
 Basecamp Stockholm: Residensprogram, skapa möten mellan internationella interdisciplinära konstnärer och Stockholms läns kulturaktörer.
2009 och 2010 fick Intercult ett utökat verksamhetsstöd från kulturnämnden
med 250 000kr om året för att stärka Intercults arbete som EU-resurscentrum i
samband med att Kulturrådet beviljade Intercult 1 mnkr om året under en treårsperiod för att utgöra nationellt EU-resurscentrum. Syftet var att coacha kulturorganisationer i länet till att dels hitta samverkansparter i andra länder, dels
forma ansökningar om EU-medel. Satsningen fick dock ingen effekt i Stockholms läns eftersom inget EU stött projekt genomfördes.
Kulturförvaltningen har uppfattat att Intercults verksamhet har förändrats med
ökat fokus på barnteater, ett lokalt projekt i en kommundel mm. Barnteatern
står för 50 procent av budgeterad publik för 2012. Kulturnämnden beviljar
normalt inte verksamhetsstöd till teater. Intercult kan i stället söka scenkonststöd eller kulturstöd till tillfällig verksamhet för sina teaterproduktioner.
Kulturförvaltningen ser det därför som naturligt att minska Intercults verksamhetsstöd men att, trots erfarenheterna från 2009 och 2010, rikta återstoden av
stödet mot Europeiskt resurscentrum (ERK) och övriga aktiviteter och kunskapsförmedling om EU som kan vara till nytta för länets kulturorganisationer.
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Det är dock viktigt att det sett över tid går att utläsa något resultat av den verksamheten.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Intercult Productions
verksamhetsstöd med 200 000 kr för 2012 vilket är en sänkning med 100 000
kr jämfört med 2011.
4.10.7 Stockholm Läns Blåsarsymfoniker/ Länsuppdrag Mångkultur
KUN 2011/523
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Därav andel barn/ungdomar

580 000 kr
610 000 kr
600 000 kr
910 000kr
8 000
65 %

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker innehar uppdraget regional konsulent för
mångkultur i Stockholms län. 2003 var första året som Stockholms Läns Blåsarsymfoniker fick stöd för mångkulturkonsulentverksamheten. Statsbidraget var
då 350 000 kr och verksamhetsstödet från landstinget 2003 var också 350 000
kr.
Regeringen beslutade 2002 att tillsätta mångkulturkonsulenter, under minst 3
år och med start 2003. Syftet med konsulenterna var att "öka kunskapen om
idag osynliga kulturyttringar och inspirera till engagemang hos både kulturproducenter och publik. Konsulenterna har till uppgift att i sina respektive
regioner verka som inspiratörer för utvecklingen i kontakt med beslutsfattare,
institutioner och organisationer".
2011 var stödet från staten 250 000 kr och från landstinget 580 000 kr. Sedan
2003 har staten sänkt stödet med 100 000 kr och landstinget har ökat stödet
med 230 000 kr.
Kulturförvaltningen har sänt in en ansökan om statsbidrag för 2012 om
300 000 kr till kulturrådet. Beslut förväntas tidigast i februari 2012.
2011 är det endast Stockholms län, Västerbotten samt Västra Götaland som har
direkt stöd för en mångkulturkonsulent.
Eftersom kulturrådet troligen kommer att sänka stödet till mångkulturverksamheten i Stockholms län så anser förvaltningen att nämnden bör fundera över
på vilket sätt de frågor som mångkulturkonsulenten driver skall organiseras
framöver.

65 (72)
KUN 2011-12-14, p 10
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2011-11-29

KUN 2011/711

Avtalet med Länsmusiken förändrades 2011,vilket innebar att verksamheten i
första hand inriktas mot musik- och dansområdet eftersom mångkulturkonsulenten har sin fasta bas hos Länsmusiken samt att det var naturligt att samarbeta mellan kulturformerna musik och dans. Det övergripande arbetet fortsätter
med att anordna seminarier, inspirationsdagar m m för länsfunktioner, kulturorganisationer, kommuner m fl.
Under 2012 fortsätter samverkan med framförallt med den egna organisationen
– länsmusiken och med danskonsulenten. Ett viktigt område är att öka mångfalden i kulturutbudet för barn och unga då framförallt i skolan. Detta kommer
att ske bl a genom att mångkulturkonsulenten tar fram ”Skapande skola”- förslag med mångfaldsinriktning till kommunerna i länet i samarbete med bl a
Länsmusiken. Under året kommer också temadagar/projekt med syfte att öka
kunskapen hos barn och ungdomar om de fem nationella minoriteterna genomföras. En temadag om den judiska kulturen finns klart utformad och kan erbjudas kommunerna.
Mångkulturkonsulenten fortsätter att utveckla metoder och system för att hitta
och stödja artister som utövar andra kulturformer än de västerländska. Mentorprojektet som har pågått några år och genomförs i samarbete med Riksföreningen för Folkmusik och Dans fortsätter att utvecklas och en ny omgång beräknas starta under 2012. Ett långsiktigt mål är att skapa en permanent verksamhet med en mentorbank och ett nätverk där samtliga deltagare från de olika
omgångarna ingår.
Ett projekt ”Samverkan för mångfald” har startat där en rad olika samverkanspartners ingår för att samla och ta tillvara på de erfarenheter som finns hos respektive part. Startprojektet ska i första hand bygga en grund för ökad samverkan kring information, kunskaps -uppbyggnad och utvecklingsarbete. Syftet är
att bygga upp infrastrukturen för att öka den kulturella mångfalden samt att
genom samverkan mellan olika organisationer bättre kunna ta tillvara den
konstnärliga kompetens som finns hos invandrade musiker och dansare och att
ge dem stöd och vägledning
Mångkulturkonsulenten har också till uppgift att inspirera bl a länsfunktionerna, kommunerna till nya grepp och nytänkande för att främja mångfalden både i
utbud och organisation samt för att nå nya publikgrupper. T ex fortsätter seminarieserien om kvalitet och mångfald som startade våren 2010 . Syftet är att
diskutera kvalitet i kulturutbudet för barn och unga och att öka mångfalden i det
utbud som erbjuds i länet, genom att inspirera och ge verktyg till kultursekreterare, lärare m fl att våga välja annorlunda.
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I förslag till avtal med SLB rörande Mångkulturkonsulentens verksamhet 2012
som biläggs till ärendet (bilaga 6 A) framgår ytterligare verksamhet 2012. Där
framgår också inriktningen av verksamheten 2012 genom verksamhetsplanen
(bilaga 6B). (Bägge bilagorna sänds ut i den andra utsändningen den 7 december).
Kulturförvaltningen anser att det är bra att verksamheten fokuseras på musik
och dans vilket kan bidra till ökade möjligheter att för t ex barn och unga att ta
del av olika projekt med mångkulturell inriktning.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms Läns Blåsarsymfoniker länsuppdrag Mångkultur verksamhetsstöd 2012 med 600 000 kr
vilket innebär ett utökat stöd med 20 000 kr jämfört med 2011. Ökningen motsvarar ca 3 procent av 2011 års stöd, d v s samma ökning som föreslås för övriga
länsfunktioner undantaget danskonsulenten. Totalt erhåller SLB 14 410 000 kr
för Regional kulturverksamhet, d v s Länsmusik och orkester, 2012 – se även
avsnitt 4.8.2 och 4.8.3.
Förslag till avtal rörande driften av regional musikverksamhet (Länsmusik) med
SLB för 2012 (bilaga 5 A) omfattar både länsmusikverksamheten och orkestern
som därmed betraktas som en enhet. Ambitionen är att argumentera för statligt
stöd till orkesterverksamheten. Som nämns ovan upprättas separat avtal rörande Mångkulturkonsulenten.
4.10.8 Stockholms Ungdom
Beviljat Verksamhetsstöd 2011
Söker
Förvaltningens förslag
Total omsättning
Beräknad publik/deltagare
Verksamhet barn/ungdomar

KUN 2011/536
620 000 kr
870 000 kr
620 000 kr
1 532 000 kr
Ej publik verksamhet
100 %

Stockholms ungdom f d Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation
(SUS) är ett samarbete mellan ungdomsföreningars distriktsorganisationer i
Stockholms län. I dagsläget har Stockholms ungdom 37 medlemsföreningar
vilka tillsammans omsluter ungefär 400 000 barn och ungdomar. Stockholms
ungdom bedriver påverkansarbete och arbetar för att ungdomsföreningar ska ha
bra villkor och möjligheter att bedriva sin verksamhet. Föreningen har tillsammans en samlad kunskap om ungas föreningsliv i Stockholmsregionen.
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Visionen är att Stockholms ungdom ska arbeta för tydlighet och rättvisa villkor.
För de som vill starta en ny förening eller genomföra ett projekt ska det vara lätt
och tydligt hur man gör för att få stöd och hjälp av sin kommun.
Ungas kreativitet är en resurs som ska ha en självklar plats och tas tillvara av
samhället. Det ska finnas goda möjligheter för unga och ungdomsföreningar att
förverkliga sina idéer.
Stockholms ungdom ska genom information och erfarenhetsbyte utveckla samarbetet mellan medlemsorganisationerna. Den ska ha samarbete med länets
kommuner för att bidra till föreningars utveckling i regionen. Detta görs bland
annat genom översynen av sammanställningen över kommunalt stöd till barnoch ungdomsorganisationerna i Stockholms län. Informationsutskick och inbjudningar till kurser, konferenser mm sänds till kommunernas kultur- och
fritidsförvaltningar. Målet är att värna om föreningslivet i regionen och arbetar
för att skapa förståelse hos ansvariga beslutsfattare i kommuner och landsting
för att föreningarna måste ges möjlighet att arbeta och utveckla sina verksamheter på egna villkor samt att föreningarnas och kommunernas aktiviteter skall
komplettera varandra. En förutsättning för detta är ett gott stöd till föreningslivet.
Föreningen har sedan 1957 fungerat som ett samarbetsorgan för barn och ungdomars föreningsliv, först i Stockholms stad och sedan 1971 på distriktsnivå.
Den finansieras av landstinget, Stockholms stad och avgifter från medlemsorganisationer.
Arbetet med att kompetensutveckla ledare inom ungdomsorganisationerna
samt att kartlägga inriktning och utveckling av kommunernas stöd till föreningarna är prioriterade områden. Stockholms ungdom deltar också i olika nätverk.
Några av medlemsföreningarna kommer även under 2012 att delta i Ung 08.
Ung08-festivalen som är en av Europas största ungdomsfestivaler som arrangeras i augusti. För föreningarna är detta arrangemang en möjlighet att visa upp
den verksamhet som finns idag, något som annars är svårt, särskilt för små föreningar med lite resurser.
Förvaltningen anser att den verksamhet som Stockholms ungdom bedriver är
ett arbete som är viktigt för att olika slags ungdomsorganisationer ska kunna få
olika former av stöd och att gemensamt kunna utvecklas och förändras.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja Stockholms ungdom
verksamhetsstöd 2012 med 620 000 kr vilket innebär oförändrat stöd jämfört
med 2011.
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Kulturförvaltningen avstyrker stöd

Kulturnämnden brukar generellt sett inte medge verksamhetsstöd till dans och
teater. I dag är det enbart Folkoperan som uppbär verksamhetsstöd inom scenkonstområdet inom konstformen Musikteater. Anledningen är att nämnden gör
en särskild satsning på teater och dans genom det scenkonststöd som uteslutande används för att subventionera föreställningar för barn unga och familjer.
Däremot utgör vanligtvis Teater den största konstformen vad avser kulturstöd.
Inom länet finns det många professionella scenkonstgrupper som skulle göra
anspråk på verksamhetsstöd om den möjligheten öppnades. Förvaltningen konstaterar att det inte skulle vara möjligt att inrymma verksamhetsstöd till scenkonst inom tillgänglig budgetram.
5.1

Dans

5.1.1

Säfsten Produktion AB

KUN 2011/534

Säfsten Produktion AB ansöker om 300 000 kr verksamhetsstöd 2012. Koreografen Björn Säften är verksam både nationellt och internationellt. Under 2012
kommer verksamheten bl a att innehålla både nya produktioner och tidigare
producerade föreställningar.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från Säfsten
Produktion AB om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att kulturnämnden
generellt inte ger verksamhetsstöd till scenkonstgrupper.
5.1.2

Örjan Andersson Dans AB

KUN 2011/535

Örjan Andersson Dans AB ansöker om 300 000 kr i verksamhetsstöd 2012. Koreografen Örjan Andersson är verksam både nationellt och internationellt. Under 2012 kommer verksamheten bl a innehålla offentliga och skolföreställningar, workshops, pedagogisk projekt.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från Örjan Andersson Dans AB om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att kulturnämnden
generellt inte ger verksamhetsstöd till scenkonstgrupper.
5.2

Film

5.2.1 Tempo Dokumentärfestival
KUN 2011/510
Tempo Dokumentärfestival ansöker om 500 000 kr. Tempo har 2011 Kulturstöd
till kontinuerlig verksamhet med 300 000 kr. Beräknad publik är 11 000 perso-
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ner varav 67 procent barn och unga. Total omsättning 2012 beräknas till 3,2
mnkr.
Tempo har även stöd 2011 från Stockholms stad (485 317 kr), Svenska Filminstitutet (647 000 kr), Svenska Institutet (329 000 kr) med flera (318 000 kr)
samt budgeterar egna intäkter 2012 till 649 000 kr (biljetter, annonser, sponsorer).
Tempo Dokumentärfestival är Sveriges största dokumentärfestival och har sedan 2006 Svenska Filminstitutets nationella festivaluppdrag för dokumentärfilm. De är med på A-listan över internationellt prioriterade festivaler, tillsammans med Cannes, Berlin m fl.
Tempos huvudaktivitet är dokumentärfestivalen i mars varje år. 2010 var det
119 programpunkter som presenterades: 94 filmer från 19 länder, 14 radiodokumentärer varav 30 premiärer, 13 seminarier, 5 Tempo Youth skolvisningar
och 1 fotoutställning.
Dessutom arrangerar de många andra aktiviteter under året, exempelvis







Tempo Youth för unga 7-19 år
Skolvisningar och workshops för barn och unga
Seminarier och debatter
Dokumentära radioprogram
Fotoutställningar
Dokusoppa.

2012 års festival äger rum 6 – 11 mars på Moderna museet, Södra Teatern,
Centrum för fotografi, Skrapan samt på biograferna Victoria och Rio på Södermalm i Stockholm.
Förvaltningen har följt Tempo dokumentärfestivals verksamhet under många år
och tycker att de är mycket viktiga för Stockholms kulturliv. Verksamheten uppfyller dock inte kravet på regional spridning och har inte så mycket åretruntverksamhet som krävs för att få verksamhetsstöd. Tempo har sedan många år
kulturstöd till kontinuerlig verksamhet.
Förvaltningen har för avsikt att förelägga kulturnämnden förslag till kulturstöd
till kontinuerlig verksamhet till Tempo redan i februari 2012.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att avslå ansökan om verksamhetsstöd 2012 från Tempo Dokumentärfestival.
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5.3

Litteratur

5.3.1

FORUM Jean Claude Arnault HB

KUN 2011/711

KUN 2011/517

FORUM Jean Claude Arnault HB ansöker om 400 000 kr i verksamhetsstöd
2012. De totala kostnaderna för verksamheten beräknas uppgå till 1 618 000 kr.
FORUM producerar varierande evenemang som omfattar både tvärkulturella
föreställningar & litteratur/poesiaftnar, konserter med klassisk musik och jazz,
konstutställningar & dansföreställningar. FORUMs föreställningar är unika och
uppförs endast en gång vilket resulterar i en förnyelse av konstnärliga uttryck
och föreställningar med stor variation.
FORUM Jean Claude Arnault HB fick kulturstöd 2011 med 90 000 kr för Forum
för litteratur.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från FORUM
Jean Claude Arnault HB om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att verksamheten inte är av sådan art och omfattning att verksamhetsstöd bör medges.
5.4

Teater

5.4.1

Lilla Parken

KUN 2011/521

Föreningen Lilla Parken ansöker om 186 270 kr i verksamhetsstöd 2012. Lilla
Parkens verksamhet består i att spela teaterföreställningar för barn, ungdom
och vuxna. Föreningen har även sökt scenkonststöd för perioden 2012/13 och
kulturstöd till tillfällig verksamhet 2012.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från Lilla Parken om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att kulturnämnden generellt inte
ger verksamhetsstöd till scenkonstgrupper.
5.4.2

Teater Barbara

KUN 2011/522

Teater Barbaras mål är kvalitativa scenupplevelser till barn och unga. Målgruppen är förskola, grundskola, gymnasiet, vuxna, intressenter inom miljö, forskning mm. Deras publik är till 90 procent barn och unga 6 – 25 år.
De söker stöd för att arbeta vidare och utveckla sin organisation för att fortsätta
att skapa föreställningar med hög konstnärlig kvalitet. Stödet ska speciellt användas för längre anställningar för producenter, konstnärliga ledare, scenmästare samt inte minst till försäljning som är en stor bit av teaterns verksamhet.
Teater Barbara har scenkonststöd för 2011/2012 och har även inkommit med en
ansökan om scenkonststöd för perioden 2012/2013.
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Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från Teater Barbara om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att kulturnämnden generellt inte
ger verksamhetsstöd till scenkonstgrupper.
5.4.3

Auditiva teatern AB

KUN 2011/537

Auditiva Teatern AB driver Audiorama på Skeppsholmen som är en scen för
lyssnardramatik, elektroakustisk musik och ljudkonst. Rummet består av ett
ljudsystem som omsluter lyssnaren och möjliggör en lyssningsform av unikt
slag. De presenterar och producerar ny och befintlig dramatik, musik och konst
samt har konsertverksamhet och föreläsningar för barn, unga och vuxna. De
står för nya former av konstnärlig verksamhet och når en ny publik som tidigare
inte tagit del av den typ av dramatik/musik/konst som Audiorama presenterar.
De samarbetar även med forskare.
Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden avslår ansökan från Auditiva
Teatern AB om verksamhetsstöd 2012 mot bakgrund att kulturnämnden generellt inte ger verksamhetsstöd till scenkonstgrupper.
5.5

Övrigt

5.5.1

SITE Stockholm International Theatre on Export KUN 2011/526

SITE Stockholm International Theatre on Export söker verksamhetsstöd med
300 000 kr. SITE har 2011 Kulturstöd till kontinuerlig verksamhet med
250 000 kr. Beräknad publik är 2 000 personer varav 75 % är unga. Total omsättning 2012 beräknas till 2 080 000 kr.
SITE delar upp sin verksamhet i tre områden
- residens,
- kunskap och
- produktion.
Residens är den del av verksamheten som handlar om konstnärlig utveckling,
möten och nätverk. Varje år utser SITE ett antal stipendiater som får tillgång till
kontorsplats, 40 timmars rådgivning och en veckas studiotid. För 2012 utses de
i december. SITE är även mottagare av internationella residens i kortare perioder. Man samarbetar med Nomadic Dance Academy (Balkan) och inom ramen
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för Kedja (Norden). SITE leder uppstarten av internationellt ateljéprogram för
kreativa och konstnärliga företag med målsättningen att skapa nya möjligheter
för scenkonsten genom närverksbygge, expertutbyten och andra samarbeten
över gränser.
Kunskap är också en viktig del av verksamheten och kan exemplifieras med
SITE projektrum och ansvar för scenkonstområdet inom kulturinkubatorn
Transit.
Produktion kan det fria scenkonstlivet arbeta med i studion som SITE tillhandahåller. Under 2011 har samproduktioner startats med inriktning mot att visa
upp den fria dansen mot barn och unga.
Kulturförvaltningen bedömer att verksamheten ännu inte är av sådan art och
omfattning att verksamhetsstöd bör medges.
Förvaltningen anser att SITE även 2012 kan erhålla ett kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet och föreslår att kulturnämnden avslår ansökan om
verksamhetsstöd till SITE.

Hans Ullström

BILAGA 1
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BEREDNINGSLISTA VERKSAMHETSSTÖD
TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET 2012
Sorterad på konstart

SLL Kulturförvaltningen

Kulturnämnden
DIARIENUMMER

ORGANISATION

KONSTART

2011/506

Konstnärernas Kollektivverkstad KKV

Bildkonst

2011/516

Cirkus Cirkör, kulturföreningen

Cirkus

2011/503

SIJO KB/Länsdanskonsulent

2011/534

BEVILJAT 2011

SÖKT 2012

FÖRSLAG 2012

750 000

750 000

750 000

2 040 000

2 500 000

2 100 000

Dans

530 000

988 670

755 000

Säfsten Produktion AB

Dans

-Ej sökt 2011-

300 000

0

2011/535

Örjan Andersson Dans AB

Dans

-Ej sökt 2011-

300 000

0

2011/501

Folkets BioStockholm/Biografen Zita

Film

475 000

867 000

500 000

2011/510

Tempo Dokumentärfestival

Film

-Ej sökt 2011-

500 000

0

2011/513
2011/530

Stockholms filmfestival AB
Stockholms läns Hemslöjdsförening

Film
Konsthantverk/
Formgivning

2 140 000
250 000

2 700 000
250 000

2 200 000
125 000

2011/488

Stockholms läns Hembygdsförbund

Kulturhistoria

700 000

800 000

700 000

2011/493

Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm

Kulturhistoria

-Ej sökt 2011-

350 000

295 000

2011/505

Föreningsarkiven i Stockholms län

Kulturhistoria

210 000

230 000

210 000

2011/508

Stiftelsen Stockholms läns Museum

Kulturhistoria

8 000 000

8 410 000

8 240 000

2011/504

Internationella Biblioteket

Litteratur

4 230 000

4 600 000

4 355 000

2011/511
2011/517

Regionbibliotek Stockholm
Forum Jean Claude Arnault HB

Litteratur
Litteratur

4 500 000
-Ej sökt 2011-

4 983 000
400 000

4 635 000
0

2011/525

Stiftelsen Finlands kulturinstitut i Sverige

Litteratur

250 000

270 000

275 000

2011/514

Musik och ungdom i Sthlms län

Musik

165 000

220 000

165 000
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BEREDNINGSLISTA VERKSAMHETSSTÖD
TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET 2012
Sorterad på konstart

SLL Kulturförvaltningen

Kulturnämnden
DIARIENUMMER

ORGANISATION

KONSTART

BEVILJAT 2011

SÖKT 2012

FÖRSLAG 2012

2011/520

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker/Regional
musikverksamhet

Musik

3 640 000

4 265 000

3 750 000

2011/524

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Musik

9 910 000

10 306 000

10 060 000

2011/531

Riksförbundet för Folkmusik & Dans
(RFoD) Stockholm

Musik

475 000

650 000

500 000

2011/532

Selam

Musik

560 000

1 500 000

585 000

2011/533

Re:Orient

Musik

310 000

500 000

310 000

2011/544

Kulturhuset i Ytterjärna

Musik

250 000

450 000

275 000

2011/527
2011/521

Folkoperan AB
Lilla Parken

Musikteater
Teater

6 090 000
-Ej sökt 2011-

6 699 000
186 270

6 165 000
0

2011/522

Teater Barbara

Teater

-Ej sökt 2011-

300 000

0

2011/537

Auditiva Teatern i Stockholm AB

Teater

-Ej sökt 2011-

1 000 000

0

2011/498

Synskadades Riksförbund Stockholm,
Läns och Riksnytt

Övrigt

1 646 000

1 859 696

1 720 000

2011/512

Stockholms läns bildningsförbund

Övrigt

815 000

815 000

815 000

2011/515
2011/518

Mångkulturellt centrum i Botkyrka
Sameföreningen i Stockholm

Övrigt
Övrigt

1 200 000
40 000

1 700 000
50 000

1 200 000
40 000

2011/519

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Övrigt

1 180 000

2 000 000

1 180 000

2011/523

Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker/Länsuppdrag Mångkultur

Övrigt

580 000

610 000

600 000

2011/526

SITE Stockholm International Theatre on
Export

Övrigt

Ej sökt 2011

300 000

0

2011/528

Intercult Production

Övrigt

300 000

500 000

200 000

2011/536

Stockholms Ungdom

Övrigt

620 000

870 000

620 000

52 056 000

63 979 636

53 325 000

SUMMA

Bilaga 1

Mål för regionala musikverksamheten
Det statliga stödet för regional musikverksamhet ska ta sikte på att:
• säkerställa ett professionellt musikliv av hög kvalitet och skapa möjligheter till arbetstillfällen för yrkesverksamma musiker
• främja konstnärlig förnyelse genom ett utbud med en mångfald av uttryck för alla målgrupper
• utveckla samverkan med arrangörer, regionala och lokala institutioner
samt andra aktörer inom hela kulturområdet
En grundförutsättning är att verksamheten utformas i enlighet med de regionala förutsättningarna och omfatta hela länet/regionen. Ett aktivt arbete för
att nå nya grupper bör också prägla verksamheten.

juni 2010

Checklista: Miljöarbete
Stockholms läns landsting arbetar ständigt med att minska den negativa påverkan på miljön. Alla landstingets verksamheter är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som en del av detta arbete ställs krav på alla
landstingets leverantörer och stödmottagare.
Kulturnämnden har därför beslutat att alla som söker stöd till kultur om 500 000 kronor eller mer ska:
• besvara denna checklista och bifoga med ansökan
• bifoga miljöplan godkänd av styrelsen.
De som är certifierade enligt ISO 14001 behöver inte besvara frågorna, utan istället bifoga en kopia på
certifieringen.
Frågor om checklistan besvaras av miljöansvarig eller kulturstödshandläggare på kulturförvaltningen:
08–690 51 00 (växel), stod@kultur.sll.se.

1 Frisk luft och begränsad klimatpåverkan

Ja Nej

Vi använder miljöfordon.
Kommentar:

Vi ställer miljökrav när vi köper transporttjänster.
Kommentar:

Vi väljer kollektivtrafik, tåg eller buss, för både längre och kortare tjänsteresor om möjligt.
Kommentar:

Vi har aktivt agerat för att personalen ska cykla, gå eller åka kollektivt till eller ifrån arbetet.
Kommentar:

2 Grundvatten av god kvalitet och ingen övergödning
Vi använder endast miljömärkta tvätt-, disk-, och rengöringsmedel och överdoserar inte.
Kommentar:

Vi använder torra (t.ex. dammtorka golv) eller kemikaliefria metoder där det är möjligt.
Kommentar:

Ja Nej

3 Levande skogar

Ja Nej

Vi använder miljömärkta papper, kuvert och trycksaker.
Kommentar:

Vi använder intranät, Internet, e-post och andra elektroniska lösningar för att minska
pappersanvändningen.
Kommentar:

4 Giftfri miljö

Ja Nej

Vi köper kravmärkta produkter.
Kommentar:

Vi har gjort en inventering av de kemikalier vi använder.
Kommentar:

Vi har rutiner för hantering av farligt avfall.
Kommentar:

Vi har ersatt färger, lacker, lim och tuschpennor som innehåller farliga lösningsmedel med
vattenbaserade produkter.
Kommentar:

Vi köper alltid miljömärkta datorer och kontorsmaskiner.
Kommentar:

Vi använder miljömärkta batterier.
Kommentar:

5 Fortbildning i miljöfrågor

Ja Nej

Vi har låtit all personal delta i en grundläggande miljöutbildning.
Kommentar:

Vi kommer att ha uppföljande utbildningar minst vart femte år.
Kommentar:

Vi har gjort en miljöutredning av delar av vår verksamhet.
Kommentar:

Vi har miljöarbetet som en stående punkt på dagordningen vid våra planeringsmöten för
att ständigt utveckla vårt arbete.
Kommentar:

6 Kommunikation av miljöarbetet

Ja Nej

Vi marknadsför vårt miljöarbete.
Kommentar:

Vi frågar alltid våra leverantörer om de har någon miljöpolicy.
Kommentar:

Verksamhetens namn
Kontaktperson/e-post/telefon

Datum

Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm
www.kultur.sll.se

Juni 2005
Reviderade 2008-01-17
Kulturnämnden

Regler och anvisningar för verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet
Kulturnämnden vill genom verksamhetsstöd till regionalkulturverksamhet
bidra med att ge ett långsiktigt ekonomiskt stöd till kulturorganisationer som
bedriver kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet och som är av betydelse
för Stockholms län.

1

Villkor

Verksamheten skall hålla hög kvalitet och verka i linje med fyra målområden
som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen som anges i nämndens budget. För att erhålla verksamhetsstöd
skall verksamheten ha en tydlig regional spridning antingen genom att den
genomförs över hela länet eller att man tydligt kan påvisa att deltagare och
publik kommer från hela länet. Därutöver skall något av följande kriterier vara
uppfyllda:
Organisationen skall
verka för barn och ungdomar
verka för att bevara kulturarvet
bevara och utveckla kulturtraditioner
värna om de mångkulturella inslagen i regionens kulturliv
värna om och förmedla konstnärligt skapande verksamhet
Kulturnämnden förutsätter att organisationen i sin verksamhet särskilt uppmärksammar
Jämställdhet: Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten.
Jämlikhet: Verksamheten skall ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma hela Stockholms län till del.
Tillgänglighet: Verksamheten bör vara tillgänglig för alla både i den
fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och
hemsida.
Kulturnämnden tar även miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd.
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Organisation som ansöker om stöd för första gången skall ha bedrivit verksamhet under minst ett år.

2

Målområden

Fyra målområden skall verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens
stöd.
2.1

Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får
stöd skall vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.
2.2

Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten. De
organisationer som får stöd skall främja jämställdhet genom att båda könen
skall representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket skall framgå av
organisationens stadgar) och arbeta med att skapa lika förutsättningar för
båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete. Organisation med fler än nio anställda skall enligt jämställdhetslagen
§ 13 årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.
2.3

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, skall ges
möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd skall gynna mångfalden i verksamheten till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.
2.4

Tillgänglighet för funktionshindrade

Verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation
som får stöd skall sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
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Övrigt

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den organisation som får stöd
från kulturnämnden arbetar aktivt med miljöfrågor, samt motarbetar all droganvändning i verksamheten.

3

Ansökan

Ansökan görs årligen. Ansökningstid fastställs av kulturförvaltningen. Uppgifterna som ligger till grund för ansökan skall vara hämtade från organisationens senaste avslutade verksamhetsår.
Ansökan skall göras på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan som beskriver mål, prioriteringar, inriktningar och förändringar. Organisationens stadgar skickas in vid första ansökningstillfället och därefter
endast vid stadgeändringar. Organisation som söker verksamhetsstöd för första gången skall till ansökan bifoga föregående års verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse.
På ansökningsblanketten skall organisationen göra en kortfattad verksamhetsbeskrivning. Dessutom skall budget, verksamhetens spridning i länet,
målgrupper, beräknat antal besökare samt beräknad åldersindelning på besökarna anges. Därutöver skall organisationen ange hur man tänker arbeta med
jämställdhet och jämlikhet. Om organisation har fler än nio anställda skall en
jämställdhetsplan upprättas enlig jämställdhetslagen § 13. Sådan plan skall i
förekommande fall bifogas ansökan. På ansökningsblanketten skall även styrelsens sammansättning av män och kvinnor anges.
Organisation som söker verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet skall
informera om tillgängligheten för funktionshindrade i skriftlig form på hemsida eller i tryckt material (broschyrer, annonser, affischer etc). Hemsidan bör
också vara anpassad för att kunna utnyttjas av funktionshindrade.
Organisation som ansöker om eller beviljas ett verksamhetsstöd på
500 000 kronor eller mer, skall i sin ansökan lämna redovisning om hur organisationen arbetar med miljöfrågor. Organisationen skall arbeta aktivt med
miljöfrågorna och bifoga miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställts av organisationens styrelse samt skall från och med ansökan om verksamhetsstöd för 2009 även besvara kulturförvaltningens checklista angående
miljöarbetet.
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Verksamhetsansvarig eller motsvarande skall intyga att inlämnade uppgifter i
ansökan är korrekta.
Ansökan som kommer in efter ansökningstidens slut behandlas inte.
Beviljat stöd betalas ut med 50 % i anslutning till beslut och resterande del
betalas när föregående års redovisning kommit in och godkänts av kulturförvaltningen.
3.1

Egen finansiering

Kulturnämnden ser positivt på att organisationer som erhåller verksamhetsstöd ökar sin egenfinansiering, t ex genom ökade publikintäkter eller samverkan med näringslivet. Ökade egna intäkter leder inte till sänkt stöd från kulturnämnden.

4

Redovisning

Redovisning skall göras på därför avsedd blankett. Med redovisningen skall
organisationen bifoga verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse.
Bokslutet skall vara upprättat enligt god redovisningssed. Mottagare av ekonomiskt stöd som överstiger 4 prisbasbelopp skall lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.
Redovisningen är villkoret för att få andra hälften av innevarande års stöd. Av
handlingarna skall klart framgå hur landstingets stöd använts.
På redovisningsblanketten skall organisationen ange vilka som tagit del av
verksamheten i form av spridning i länet, målgrupper, antal besökare/deltagare samt statistik indelad på ålder och kön. Dessutom skall det framgå i redovisningen hur man arbetat med jämställdhet, jämlikhet och med tillgänglighet
för funktionshindrade.

5

Uppföljning

Kulturförvaltningen gör varje år en fördjupad uppföljning av ett antal av de
organisationer som får verksamhetsstöd. Företrädare från landstinget måste
ges rätt att ta del av de handlingar som behövs för att kunna granska hur
landstingets stöd har använts i verksamheten.

5 (5)
Juni 2005
Kulturnämnden
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Återbetalning

Om verksamhet som beviljats stöd förändras väsentligt i förhållande till vad
som angivits i ansökan skall förvaltningen underrättas. Ändringar kan innebära att hela eller del av stödet skall återbetalas till kulturnämnden. Även vid
utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas av
kulturnämnden.
Om kulturförvaltningen bedömer att mottagaren av stöd uppsåtligen lämnat
fel uppgifter som legat till grund för kulturnämndens beslut om stöd kan polisanmälan ske.
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1. Inledning
Följande verksamhetsplan inkluderar för första gången även Stockholms Läns
Blåsarsymfonikers verksamhet, som tidigare organisatoriskt varit separerad från
Länsmusiken i Stockholm (inklusive mångkulturkonsulenten). Genom ett nytt
uppdragsavtal med Stockholms Läns Landsting, skapas nu möjligheter till såväl
synergieffekter mellan de bägge resurserna, men också en utveckling av den regionala
musikverksamheten totalt sett. Det läge som hittills rått, med den lägsta andelen av de
statliga resurserna för regional musikverksamhet, ges nu möjlighet att expandera. Det
uppdragsavtal som nu tagits fram tar fasta på att orkestern också skall öka sin regionala
närvaro. För tydlighets skull levererar vi i det följande ändå separata verksamhetsplaner
för de ingående verksamheterna.
Först något om orkestern:
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker har under 2011 än en gång positionerat sig som en
av de mest framåtsyftande orkestrarna i landet. Med en framsynt och unik
repertoarpolitik har orkestern placerat sig i frontlinjen för en förnyelse av de invanda
mönster som alltjämt manifesteras inom den västerländska konstmusikens
institutioner.
Genom repertoarprojektet Skippa Helskägg – en hel säsong programsatt utifrån en idé
om jämställd repertoarläggning – hamnade orkestern också i medialt fokus. Sveriges
radio P2 spelade in merparten av konserterna, vilket resulterade i en dramatiskt ökad
spridning för musiken och orkestern. Detta världsunika grepp skapade också ny
synlighet i dagspress och TV-mediet. Under 2011 fick Blåsarsymfonikerna – i
konkurrens med Kungliga Musikhögskolan – förtroendet av Statens Fastighetsverk att
överta Stockholms äldsta (nu också nyaste!) konserthus – Nybrokajen 11 – där
nobelpriset delades ut de första åren, och där Jussi Björling och Birgit Nilsson
konserterat och studerat. Musikaliska är det nya namnet, som redan skapat rubriker och
blivit en ny plattform för alla verksamheter som Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
huserar, verksamheter som inkluderar Länsmusiken och Mångkulturkonsulenten.
Även det internationella arbetet har nått nya höjder i takt med att kvaliteten på
orkestern skjutit i höjden. Säsongen 10/11 innebar inte mindre än två invitationer till St
Petersburg. Efter att ha gjort bejublade framträdanden på i tur och ordning Capellasalen
och Marinskiijteatern i St Petersburg blev vi återinbjudna att spela på en
orkesterfestival vid floden Nevas inlopp mot St Petersburg. Det är också glädjande att se
att publiken alltjämt är trogna orkestern. Då vi nu släppt vårt säsongsprogram för
säsongen 11/12 har abonnemangsförsäljningen nått ”all time high”!
Länsmusiken i Stockholm

Idag är det primära uppdraget för Länsmusiken i Stockholm – och genom det nya
avtalet, hela organisationens primära uppdrag - att arbeta med musikverksamhet för
barn och ungdomar i länet. De särskilda förutsättningarna i Stockholms län för
musiklivet gör att det också finns ett stort behov av att utveckla samverkan med lokala
arrangörer och andra aktörer inom hela kulturområdet, inte minst för att säkerställa en
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konstnärlig förnyelse och en ökad mångfald av musikaliska uttryck i både staden och
länet. I de riktlinjer som staten givit för bidrag till regional musikverksamhet är
samverkan med det fria musiklivet en viktig beståndsdel. Länsmusiken i Stockholm har
därför, vid sidan av sina publika mål, ambitionen att arbeta för att förbättra villkoren för
det professionella fria musiklivet. För oss är de publika målen länkade till att musiker
har rimliga villkor: nöjda musiker = nöjd publik.
Idag finns det en stor lucka att fylla i spannet mellan vad de stora musikinstitutioner i
Stockholm erbjuder sin publik och vad de fria aktörer som representerar de så kallade
smala genrerna skulle kunna erbjuda. Men i dagsläget finns det en mycket större
efterfrågan på vår verksamhet än vi har möjlighet att tillgodose, och detta är enbart av
finansiella skäl.
Ett ökad statlig medfinansiering skulle förbättra möjligheterna för länets musikliv
väsentligt och skulle innebära både en utökad barn- och ungdomsverksamhet och nya
möjligheter för det fria musiklivet och dess vuxna publik. Genom Rikskonserters
nedläggning försvinner cirka 100 internationella vuxenkonserter/år – eller
motsvarande en offentlig insats om cirka 5 mkr/år. Den lucka som uppstår stärker
Stockholmsregionens position som den innehållsligt sämst försedda musikregionen i
landet, med avseende på den icke-institutionella musiken.

Vi gläder oss åt därför att vi nu, i samverkan med SLL, går emot en ny avtalsform som
inkluderar hela den verksamhet som vår organisation omfattar – länsmusik, orkester,
mångkulturkonsulent – i ett enda avtal om regional musikverksamhet. Därmed kan vi
gemensamt påbörja en strategisk utveckling av länets musikliv.
Musik för, av och med barn och unga
•

Länsmusiken har i uppdrag att leverera musikproduktioner av hög kvalitet för
spridning i länet. För att kvalitetssäkra innehållet arbetar Länsmusiken över
ett mycket brett musikaliskt fält, som också inkluderar andra konstformer och
discipliner.

Att ”utgöra skillnad” är ett av huvudmålen vi formulerat för verksamheten som
helhet. Detta innebär att såväl Blåsarsymfonikerna som Länsmusiken i Stockholm
strävar efter att barn och unga ska få möta musik och utforska olika musikaliskt
estetiska språk som de annars aldrig skulle komma i kontakt med. Aktivt skapande speciellt i kombination med mötet med professionella konstnärer - har många
positiva och i samtida forskning väldokumenterade effekter. Ökat självförtroende,
stärkt språkinlärning, stärkt identitet och (särskilt genom musikutövande) ökad
förmåga till problemlösning är bara några av de positiva spridningseffekter som
forskningen i dag lyfter fram i samband med musik.

Som ett led av vårt ständigt pågående kvalitetsarbete, tar vi fram produktioner och
projekt som förutom att representera en genre som för många kan vara helt okänd,
innehåller en konstnärlig nerv och närvaro som talar till barn och unga. Det kan
vara i form av en intensitet i föreställningen och/eller ett brinnande engagemang
som artisterna visar för sin konst. Det kan vara mera konkret än så: inte sällan
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arbetar vi med produktioner eller projekt som undersöker ett angeläget tema eller
frågeställning, med musiken som utgångspunkt. Också sammansättningen av
musikerna i ensemblen har betydelse, vi strävar efter att det konstnärliga mötet
också i möjligaste mån ska spegla den mångfald vi har i vårt samhälle idag.

Vi arbetar med många olika verksamhetsformer för att möjliggöra för barn och unga
i länet att komma i kontakt med dessa estetiska upplevelser. Alla dessa olika
verksamhetsformer har sina egna unika värden:

• Konstnärligt möte för skolbarn. En ensemble besöker barn och unga i deras egen
miljö, och anpassar mötet till de förutsättningarna som finns där. Det blir ett
intensivt och exklusivt möte för en klass eller en skola - ett möte som lämnar
avtryck.

• Konsertbesök på Musikaliska där barn och unga får uppleva musiken under de
absolut bästa förutsättningarna, med professionell ljudkvalitet och ljus, i en vacker
miljö som är en estetisk upplevelse i sig. Här får de dela upplevelsen med många
andra barn ( i dag föredrar många klasser att åka in till sta’n pga deras begränsade
möjligheter att köpa in föreställningarna till sin egen skola) i ett sammanhang och
ett rum som är skapat för en optimal musikupplevelse..

• Kommunprojekt. Med dessa projektformer vill vi möjliggöra återkommande besök
och en mer exklusiv och fördjupad estetisk/musikalisk upplevelse. Denna form
har en fördel i att projekten sker i samverkan med flera olika aktörer i respektive
kommun och därmed har en större lokal förankring. En förankring som dessutom
kan lämna större avtryck och leda till långsiktiga konstnärliga processer.

• Kompetensutveckling och inspiration för vuxna som jobbar med eller kommer i
kontakt med barn och ungdomar. Genom att erbjuda inspirerande möten för dem
som jobbar långsiktigt i barns och ungas egna miljöer, skolan, Kulturskolan osv,
kan man indirekt utgöra en mer långsiktig skillnad.

1.1 En regional och internationell orkester
I verksamhetsplanen för 2011 ingår således en ambition för Blåsarsymfonikerna att öka
antalet konserter för orkestern men också för dess ingående mindre ensembler, såsom
blåskvintett, brasskvintett, serenadensemble m.m. Till detta arbete kopplas
arrangörsutveckling – d.v.s. att SLL utvidgar sitt nätverk av bl.a. arrangerande
musikföreningar i länet för att ytterligare nå ut med musiken, men också skapa en
plattform för samverkan med näringslivet. Så här fördelar sig antalet konserter enligt
vår nuvarande plan:
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Orkesterserien (Musikaliska)
Orkesterkonserter för barn
Familjekonserter
Orkester och ensemblekonserter i länet
Alma och Clara (konsertkoncept från
föreg. säsong ”Skippa helskägg”)
Summa konserter

14
20
5
60
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109

1.1.1 Publikarbete orkester
Under säsongen planerar Blåsarsymfonikerna att pröva en ny form av
”konsertföreställningar” som dels syftar till att möta den nya publikens krav på nya
former, men också syftar till att utveckla orkesterns konstnärliga utveckling. En positiv
sidoeffekt är att orkestern också kan bli mer kostnadseffektiv: genom att kunna spela
samma konsertföreställning fler gånger, istället för - som orkestertraditionen i världen
bjuder – en max två gånger. Dessa konsertföreställningar tas fram i nära samverkan med
artister som också har en publik dragningskraft som adderar till Blåsarsymfonikernas
egen: målet är en blandning av konstmusik och bredare musik, för att nå så många som
möjligt, och ändå bibehålla en konstnärlig höjd.
För länets skolor kommer vi erbjuda ett skolprojekt med rymdtema, samt vårt koncept
Världens jul; en annorlunda föreställning med julmusik från världens alla hörna.

Blåsarsymfonikernas webbplats, som nu länkats ihop med Musikaliskas
(www.musikaliska.com) är en självklar kontaktyta mellan oss och vår publik. Genom
kopplingen till Länsmusiken och huset, skapas många nya kanaler för allmänheten att ta
del av och läsa om våra projekt och evenemang.

1.1.2 Samverkan i länet, orkester
•
•
•

samverkan med Folkoperan kring en operafestival i mars 2012.
Fortsatt samverkan med skolor och kultursekreterare i kommunerna såväl
avseende konserter som mer långsiktiga projekt där orkesterns musiker
interagerar med skolbarn.
Samverkan med Eric Ericsons Kammarkör kring bl.a. ett nyskrivet verk av Staffan
Storm.

1.1.3 En internationell orkester

Orkestern har de senaste åren skapat en stabil plattform internationellt. Inbjudningar
kommer in regelbundet och för 2012 har vi följande samarbeten:
•

Stort samarbete med Musikens Hus i St Petersburg. Musikens hus är en
Rysslands främsta musikerutbildning. Dessa unga musiker bereds nu plats i
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•

•

•

•

Blåsarsymfonikernas hus Musikaliska. I en spännande exposé över den ryska
traditionens kvalitetsperspektiv kommer såväl den breda publiken som barn och
ungdomar beredas möjlighet att möta och låta sig inspireras av dessa virtuoser.
Givet extern finansiering vill vi under 2012 genomföra ett samarbete med New
European Ensemble (baserad i Amsterdam). Hösten 2012 är året då Raoul
Wallenberg skulle fyllt 100 år. Verket Voices av Hans Werner Henze kommer
inom ramen för projektet framföras för en vuxen publik samt i en version för en
yngre publik (något kortare version). Tematiken för konserten är mänskliga
rättigheter och yttrandefrihet.
Blåsarsymfonikerna inviger i oktober 2012 festivalen Nordic Music Days – en
mer än hundraårig festival som exponerar den nyaste nordiska musiken.
Musikaliska blir det självklara navet i festivalen. Att orkestern bjudits in att
inviga festivalen ser vi som ett erkännande av den nivå vi nu uppnått – festivalen
drivs nämligen av nordiskt Komponistråd som samlar de professionella
tonsättarna i norden.
Samarbete med Share Music Sweden i en föreställning som vi tidigare framfört på
Stockholms Centralstation. Denna gång är vi tillsammans inbjudna till den
välrenommerade City of London Festival för att framföra verket Gryning i
Galamanta tillsammans med rullstolsburna dansare och sångare med
funktionsnedsättning.
Samverkan med indiske gitarristen Debashish Bhattacharya kring ett verk om
Gandhis Liv. Orkestern ska då spela tillsammans med indiska musiker – verket
komponeras i samarbete mellan Bhattacharya och en svensk tonsättare.

1.1.4 Återväxt, orkesterinstrument

Blåsarsymfonikerna avser under 2012 att fortsätta sin satsning på återväxten på
blåsmusikområdet i form av projekt med ungdomar – workshops, orkesterspel m.m. Vi
kommer också att till Statens Musikverk ställa en ansökan för att kunna skapa ett
blåsmusikcentrum.

2. Publika och konstnärliga mål orkester 2012

Blåsarsymfonikerna arbetar under 2012 för att ytterligare synliggöra orkestern och nå
en än bredare publik än i dag. Genom att arbeta med en blandning av publika grepp och
musik som har konstnärlig höjd, hoppas vi kunna öka tillströmningen av framförallt
ungdomar till vår orkesterserie. Genom den länsinriktade turnéverksamheten kommer
vi nå ytterligare länsinvånare. Vi öppnar också för en dialog med publiken och
abonnenterna genom att bjuda in dem att ställa förslag till oss eller bara kommentera.
Blåsarsymfonikerna är aktiva i de sociala medierna – Facebook m fl kanaler är naturliga
platser för oss att kommunicera ifrån. Konstnärligt söker orkestern medvetet efter nya
utmaningar: vi beställer kontinuerligt nytt material från såväl yngre som etablerade
tonsättare. Prövar nya och utvecklande koncept. För 2012 innebär det en satsning på att
ytterligare förstärka profilen som folklig orkester med konstnärlig höjd genom våra
tidigare nämnda konsertföreställningar.

2.1 Orkestern - en flexibel och närvarande resurs för länet

Orkestern formulerar redan i dag samverkansprojekt med kommunerna. Dessa kan se
väldigt olika ut och omfatta alltifrån en seminariedag kring jämställdhet i
repertoarläggningsfrågor till inspirationsdagar med full orkester. Däremellan skapar vi
7
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och skräddarsyr produktioner för olika tillfällen och behov – ofta i samverkan och i
mindre ensembler. Ett lyckat sådant exempel var exempelvis Carmina Burana som
gjordes i Sigtuna sommaren 2011 i samverkan med regionala körer och Tällberg
Foundation. 2012 fortsätter denna verksamhet med ökad intensitet.

2.2 Musikaliska – en regional arena
Musikaliska är den fysiska hemvisten för orkestern – men också en trampolin ut i länet.
Här formulerar vi och repeterar det mesta av vårt material som vi sedan avser i
huvudsak framföra ute i länet (se konserttabellen för 2012). Musikaliska är också den
plats dit vi inbjuder fria grupper från länet att presentera sitt material – inte sällan i
samverkan med orkesterns musiker (Se budgetpost Genreutveckling).

3. Utvecklingslinjer regional musikverksamhet
Utvecklingslinjer: Barn- och ungdomsverksamhet
I vår verksamhet strävar vi efter att hitta en rimlig balans mellan alla olika möjliga
former av musikupplevelser för barn och unga i länet. Genom dialog med de olika
aktörer i kommunerna försöker vi ständigt öka relevansen i verksamheten för att kunna
lägga de största resurserna där de gör mest nytta. Den miljö barn och unga lever i idag
kännetecknas av ständiga förändringar, teknologiska, sociala och även kulturpolitiska.
Dessa förändringar påverkar deras vardag och vår möjlighet att nå dem. Detta kräver i
sin tur en ständig vakenhet och flexibilitet i vår syn på vår verksamhet – en förmåga till
att omdefiniera innehållet blir allt viktigare. Konkret betyder det att vi ständigt
granskar innehållet i vår verksamhet och efterfrågan på våra projekt och produktioner.

Under 2012 är det därför ännu mer angeläget att:
a) Introducera flera projekt som möjliggör för unga att utforska musiken, sig
själva och sin identitet i skapande processer, i synnerhet konstnärliga processer
som använder modern elektronik och teknologi.
b) Lägga tid och resurser på att ytterligare höja kvaliteten och därmed också
relevansen i de produktioner som vi erbjuder länet
c) Knyta till oss (och våra produktioner) sakkunniga .t.ex, dramaturger,
kulturpedagoger och tonsättare
d) Erbjuda ännu fler tillfällen till fortbildning och inspiration för de vuxna som
jobbar med barn och unga, där frågor såsom kvalitet och mångfald diskuteras och
granskas grundligt.
e) I dialog med kommunrepresentanter ge stöd och hjälpa musiker med annan
kulturell bakgrund att komma fram i musiklivet för att det bättre ska spegla vårt
mångkulturella samhälle.
f) Öka och förbättra de praktiska förutsättningarna för barn och unga att själva
vara delaktiga i valet av musikupplevelser som de skall erbjudas.
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Genreutveckling

Under 2012 ämnar vi fortsätter vårt samarbete med representanter för det fria
musiklivet vad gäller förbättring av villkoren för de smala genrerna med ett
publikt perspektiv.

Föreningen Svenska Tonsättare och Nordisk Komponistråd.
Nordic Music Days, en nutida musikfestival som sätter fokus på nordiska nutida
tonsättare äger rum i Stockholm i oktober 2012. Länsmusiken i Stockholm
samarbetar med Nordiska Komponistrådet och Föreningen Svenska Tonsättare
för att arrangera denna festival. Konstnärlig ledare är tonsättaren Catharina
Backman. Festivalen presenteras under rubriken ”Klingdikt” och lägger särskilt
fokus på platsspecifika verk. Detta innebär dessutom samarbete med en rad
aktörer i staden som till exempel Moderna Museet.

Musikcentrum Stockholm och Musikalliansen
Länsmusiken planerar att fortsätta dialogen med Musikcentrum för att hitta
ytterligare möjligheten till samarbeten som gynnar frilansmusiker (och därmed
publiken) i staden och länet. Vi planerar dessutom i samarbete med både
Musikalliansen och Musikcentrum fortbildningsinsatser för musiker som vill
spela för barn och ungdom.

Tidig Musik
Vi planerar att fortsätta vårt samarbete med Stockholm Early Music Festival och
Early Music Live, och har dessutom inlett ett samarbete med ytterligare en aktör
inom denna genrer; Stockholms Bachsällskap. Dialogen med Stockholms
Kulturskola har även resulterat i en arbetsgrupp som undersöker intresse för en
kurs för ungdomar i tidig musik och spel på tidstrogna instrument.
Körverksamhet
Det treåriga projektet Körscen Stockholm har nått sitt slut, men vi diskuterar
flera olika möjligheter till fortsättning vad gäller fokus på körmusik och
körsångare. Detta kräver dock helt andra finansiella resurser än vår verksamhet
tillåter idag.
Given en större ekonomisk ram skulle vi självklart ha möjlighet att öka inte bara
omfattningen av viktiga insatser för länets musikliv, utan även kvaliteten i dessa
insatser.

4. Jämställdhet och mångfald
Länsmusiken granskar ständigt verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv. Detta
gäller jämställdhetsfrågor, och jämlikhetsfrågor både ur kvantitet och kvalitetssynpunkt.
Vi strävar efter en så jämn fördelning som möjligt av kvinnliga och manliga artister och
tonsättare som förekommer i vår verksamhet. Vi granskar informationsmaterial och
texter om vår verksamhet och värderingar som uttrycks i våra produktioner. I nära
samarbete med Mångkulturkonsulenten, arbetar vi även på ett större plan genom att
ordna särskilda dagar inom olika nätverk på tema mångfald för att belysa frågan och
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diskutera praktiska lösningar i våra samarbeten. Vi inser vikten inte bara av att erbjuda
ett utbud som visar en mångfald, men även att ständigt lyfta frågan i diskussioner med
våra beställare i länet.

5. Verksamhet för barn och ungdomar 2012

Musik för barn och unga: producerad av vuxna för en ung publik, huvudsakligen
skolkonserter
Musik med barn och unga: kurser, workshops och liknande aktiviteter
producerad av vuxna där barn är delaktiga i framförandet och skapande
processer, spelar och sjunger själva.
Musik av barn och unga; projekt som utgår ifrån barns och ungas eget skapande

5.1 Utbud för barn och Unga

Under 2012 planerar vi att införa ett något förändrat sätt att arbeta med utbudet.
Förändringen handlar framförallt om en större grad av långsiktighet, d.v.s. fler
produktioner skall finnas kvar i vårt utbud över en längre (flerårig) period.
Vi ser många fördelar med detta:
-

Artisterna hinner samla på sig många fler upplevelser av mötet med sin unga
publik och får därmed möjlighet att förbättra och utveckla sin produktion.
Våra beställare hinner själva se konserterna - i sin helhet - framförd för en
ung publik och kan därför själva bilda sig en bättre uppfattning av konserten
och dess konstnärliga värde. Vi hoppas att det i sin tur resulterar i att flera av
våra beställare vågar välja lite fler annorlunda produktioner än de hittills har
gjort.
Vi ökar därmed även möjligheterna för barn och unga själva att vara delaktiga
i valet.
Vi får tid och möjlighet att i samförstånd med artisterna lära oss av
utvärderingarna vi får efter projektens och produktionens genomförande, och
kan därmed oka kvaliteten.

Vi planerar att fortsätta presentera vårt utbud med ett särskilt tematiskt fokus.
Vi har valt att utveckla tematiken från 2011 (som satte fokus på mångkulturella
uttryck) till att inbegripa identitet, både kulturell identitet och identitet på ett
mer personligt plan som inkluderar ett jämlikhetsperspektiv. Huvudsyftet med
det tematiska spåret är att koppla vår verksamhet på ett mera konkret sätt till en
för länets skolor angelägen frågeställning. Det finns från skolans sida ett allt
tydligare krav att kulturella upplevelser tydligt skall kopplas till skolans
kursplaner och värderingar och därmed bidra till ökad måluppfyllelse hos elever.
Inför 2012 planerar vi därför att välja ut ett fåtal nya produktioner som lyfter
dessa frågeställningar som komplement till de produktioner som har funnits i
utbudet för 2011.
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Under 2011 har vi utökat antalet konserter där skolbarn är deltaktiga på scen och
i publiken i samarbete med professionella musiker av olika slag. Detta har visat
sig vare en mycket uppskattad utveckling uttryckt tydligt både av medverkande
skolor och den unga publiken. Sådana produktioner som vi planerar att fortsätta
med och utveckla är:
• Världens Vänner, en konsert om fred på FN dagen.
• Världens Jul, en konsert som firar jul med sånger från hela världen.
• Allsångskonsert i Kungsträdgården
• Big Bang – en konsert på temat rymden som involvera barn i både sång,
presentation och skapande av rekvisita.

5.3 Projekt för och med skolbarn och ungdomar

Projektet Clandestine inkluderar ett specialbeställt verk av Catharina Backman
och har genomförts under 2011 i Järfälla kommun. Detta är ett verk som är
skrivet för att involvera kommunens egna musikensembler och insitutioner.
Verket kombinerar en professionell blåsorkester (Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker) med kompband och kör, kulturskolans egna ensembler,
musikklasser alternativt ungdomskör. Ungdomars egna dagboksanteckningar
används dessutom i verket. Detta projekt har visat sig vara en mycket
uppskattad samverkansform, som är flexibel och anpassningsbar till de lokala
förutsättningarna för kommunen. Vi planerar därför att genomföra projektet i
flera kommuner i framtiden. Vid mötet med Kulturcheferna på
Kulturförvaltningen märkte vi ett enormt intresse för den här typen av projekt,
där lokalförankring värderas högt.
Ett nytt projekt som involvera ungdomars eget skapande som vi planerar att
påbörja under 2012 i samarbete med Mångkulturkonsulenten är SAKTI, ett
musik- och dansverk med nyskriven musik av tonsättaren Eva Sidén och
koreografi av Kristina Borgkrans på ett indiskt tema. Länsmusiken har fått
tonsättarbidrag från Kulturrådet för verket som involverar elektronik med
ljudsampling från ungdomars egna skapelser. Detta förutsätter ett antal
skapande musik- och dansworkshops med ungdomar under 2012.

Vårt fortsatta projektstöd till Musikdirekt är ett mycket viktig bidrag till denna
tävling för unga musiker, vars existens är hotad sedan Rikskonserters
nedläggning. Vi bevakar noga fortsättningen av arbetet med tävling på riksnivån
och bedömer det viktigt att visa vårt fortsatt stöd.

5.4 Workshops och kurser för och med barn och unga
Under 2011 planeras bl.a:

• Höstlovsorkester STORK i samarbete med RUM (Riksförbundet unga
musikanter) och Kulturskolor i länet . Kursen har blivit förlängd och
utvecklats med bl.a bättre lärartäthet, mentorskap av musikstuderande
eller f.d medlemmar i STORK
• UFIS –(Ungt folk i Sthlm) i samarbete med Kulturens, RUM och Stallet Rfod
• Fagottfrossa – en ny ”frossa” planeras för 2011 i samarbete med bl.a
Kulturskolan, SLB, Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga
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Musikhögskolan. Våra ”frossor” räknas bland våra mest uppskattade
evenemang där professionella musiker, musikstuderande, barn och
amatörer möter internationella auktoriteter på särskilda instrument
under en flerdagars festival av workshops, seminarier, konserter och
informella ”jam” sessions. Evenemangen är ett utmärkt sätt att jobba med
återväxt genom att sätta fokus på särskilda instrument som förekommer i
allt mindre utsträckning i landets kulturskolors undervisning.

Utökade medel skulle innebära att vi kunde utveckla planer på en egen ung
världsmusikensemble i länet i samarbete med bl.a kulturskolan i Bredäng.

5.5 Skapande skola – för, av och med barn och ungdomar

Länsmusiken erbjuder råd, förslag samt konkreta och särskilt framtagna projekt för
Skapande Skola. Många projekt utgör i princip en förlängning eller fördjupning av
produktioner som finns med i vårt vanliga utbud till skolor. Genom deltagande på
konferenser och nätverksträffar bevakar vi utvecklingen i verksamheten Skapande skola
som helhet. Tack vara vår stora nätverk bland musiker i länet och även bland andra
konstformer är vi en viktig resurs för länets skolor när de vill arbeta med musik i sina
Skapande Skola projekt. Vi arbetar särskilt för en utökad närvaron av professionella
konstnärer i skolan. Mötet med konsten - på högsta nivå - är en ovärderlig
inspirationskälla till eget skapande.

6. Referensgrupper och nätverk
I ett kulturlandskap i ständig förändring är förankring viktigare än någonsin.
Nätverksträffar och referensgruppsmöte möjliggör en mycket tätare dialog
mellan kommunrepresentanter och Länsmusiken. Ökad delaktighet betyder ett
mera demokratisk tillvägagångssätt vad gäller val av utbud. Detta leder i sin tur
till ökad relevans i de projekt och produktioner som vi erbjuder länet.
Länsmusiken strävar efter en ständig utveckling i vårt arbete med
referensgrupper.

Lokalförankring i kommunerna, flexibilitet och anpassning efter kommunernas
olika förutsättningar är av största vikt om vår verksamhet skall fortsätta att vara
relevant och utgöra en skillnad i länets musikliv.
Vi planerar att under 2012 fortsätta träffa referenspersoner på följande
områden:
Kultursekreterare, kultursamordnare osv i länet
Kulturchefer i länet
Kulturombud i Stockholms stad genom samarbete med Kulan
Skolor och representanter för personer med funktionsnedsättning
Kulturskolor och instrumentallärare
Musikklasser
Musiklärare i skolan
Andra länsfunktioner och kulturkonsulenter
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Nätverk
Deltagande i nätverk och referensgrupper på området fyller flera viktiga
funktioner såsom omvärldsbevakning, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte,
bättre förståelse av variationer i kulturpolitiska strukturer, kvalitetsutveckling
mm. Länsmusikens producenter är aktiv deltagare i ett antal nätverk och
referensgrupper:
• Arbetsförmedlingens branschråd Scen och ton
• Arbetsgrupp för Showcase -Musik för ung publik i samarbete med övriga
länsmusikeorganisationer
• Barn och ungdomsproducent nätverk – en nationell nätverk
• Nätverksträffar och seminarier om kvalitetsutveckling och mångfald i
kulturutbudet för barn och ungdom i samarbete med Danskonsulenten och
Mångkulturkonsulenten. Dessa träffar har haft stor betydelse i vårt arbete i att
höja kvaliteten och mångfalden i utbudet. Träffen uppskattas mycket av
kultursekreterarna i länet som upplever sin egen situation som ganska ensam
och behöver forum där de kan diskutera dessa viktiga frågor, och får ny input
och idéer.
• I samverkan med Danskonsulenten, Mångkulturkonsulenten och Centrum för
barnkulturforskning vid Stockholms universitet planerar vi att arrangera
regelbundna after work/caféträffar på Musikaliska med arbetsnamnet
”Barnkultur afterwork”. Tanken är att skapa en avslappnad mötesplats för alla
som verkar inom området barnkultur där det finns tid för mingel och kreativa
diskussioner och ibland korta föreläsningar eller föreställningar. Målgrupper är
artister, koreografer, forskare, studenter, kultursekreterare och handläggare,
kulturproducenter mm.

• Internationella nätverk och insatser
• Sedan Rikskonserter lades ned i april 2011 har Länsmusikorganisationer i Sverige
diskuterat strukturer för samarbete och representation i internationella
sammanhang. Jeunesses Musicales Sverige har nu bildats som en förening som
representerar Sverige i viktiga internationella barnkultursammanhang. Det gäller
såväl unga musiker som musik för ung publik, där Sverige anses vara ledande på
området. Länsmusikens producenter deltar aktivt i sådana sammanhang samt i
andra internationella nätverk och festivaler t.ex danska skolkonsert festival Musik
i tide, Womex, Nordiska producent nätverk – Nordisk en sammanslutning av barn
och ungdomskultur experter som diskuterar kvalitetsutveckling, utbyte
erfarenheter osv.

7. Kompetensutveckling/fortbildning för musiklärare

Länsmusiken erbjuder flera olika kurser och utbildningstillfällen för
instrumentallärare och klasslärare. Under 2011 planeras inspirationsdagar för
förskollärare i samband med utlåning av Musiklådan. Vi fortsätter att erbjuda
även inspirationsdagar för instrumentallärare och deras elever i improvisation
på både stråk och blås. Vi har en kontinuerlig dialog med kulturskolorna ute i
länet om efterfrågan på fortbildning och är lyhörda för önskemål och idéer
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I samarbete med Mångkulturkonsulenten planerar vi att fortsätta och utveckla våra
satsningar på Sveriges Nationella Minoriteter. 2012 är dessutom ett särskilt viktigt år
för Sveriges romer som kom till vårt land för första gången för 500 år sedan. Vi planerar
därför flera satsningar med fokus på romsk kultur och romsk musik. Tänkbar
samarbetspartner är Etnografiska muséet .
Diskussioner pågår redan för ett långsiktigt projekt i Fisksätra i samarbete med
bl.a. Mångkulturkonsulenten, där ett av målen är att skapa en lokal sångskatt
över flera år med tonsättningar av barns egna texter. Det finns planer på att knyta
en forskare till projektet för att undersöka om en långsiktig satsning på kultur
har effekt på barnens språkutveckling. Detta är dock ett projekt som bygger på
långsiktighet och kräver större ekonomiska resurser än vad som finns idag.
Vid träffen med Kulturchefer i september påbörjade vi en diskussion med
Södertälje kommun om ett samarbete kopplad till deras satsning på ”El Sistema”
modellen i Södertälje.

Musiklåda – i samarbete med Musik och Teatermuseet. Efter utvärdering av den första
lanseringen planeras flera lådor och en utökad program som tillval med
inspirationsdagar för förskollärare, besök av rytmikpedagoger osv. Detta kräver dock en
utökad finansiering av verksamheten. Musiklåda är ett projekt som är framtaget speciellt
med tanke på de lite mer otillgängliga delarna av länet, till exempel Stockholms
skärgården. Med relativt små medel kan man på detta sätt introducera nya infallsvinklar
och ny inspiration i musicerande med små barn.

Givet en större ekonomisk ram finns dessutom en möjlighet att utveckla Länsmusikens
arbete med sjungande barn och vuxenkörer. Internationellt uppmärksammade kören Voces
Nordicae har uttryckt en stark önskan att arbeta hos oss som en kör in residence för att
utveckla konsertformerna för körkonserter i länet och samarbete med unga körer för att
inspirera unga röster. The Real Group har också planer för kurser och workshopdagar för
både unga och vuxna som Länsmusiken gärna vill samarbeta kring. Ett utkast till form har
tagits fram för en betydligt större och mer långsiktig satsning kallad ”Din röst är viktig”.
Denna idé innehåller flera olika projekt med röst och sång i fokus. Det finns en tydlig
efterfrågan från flera håll på projekt som fokuserar på rösten utifrån olika aspekter:
solosång, singer-songwriter, tradition och förnyelse, körform och spoken word. Musikistan –
som en fortsättning av vårt tidigare samarbete med Stockholms stad, undersöker vi
möjligheten till att bygga upp ett nätverk av musikscener för barn både i staden och länet
likt modellen Dansistan. Det finns flera aktörer som redan har uttryckt intresse för ett
sådant samarbete, och som står i startgroparna.

Man kan konstatera att det varken är brist på efterfrågan eller idéer på vårt område och i
vår verksamhet. Det som saknas idag är tillräckliga resurser för kvalitetsutveckling på
området, samt resurser för att utveckla det fria musiklivets möjligheter att sprida sin konst
i hela regionen. Arbete med kvalitetsutveckling är resurskrävande både tidsmässigt och
ekonomiskt. Vi ser det dock som ett mål att huvudstadsregionen skall vara bland de ledande
i att utveckla musikverksamhet för barn och unga.
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Bilaga 3 till Huvudavtal med Stockholms läns
Blåsarsymfoniker

AVTAL
mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den
ideella föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, nedan kallat SLB, rörande driften av
regional konsulent för mångkultur i Stockholms län (Mångkulturkonsulenten).

§1

ÖVERGRIPANDE UPPDRAG

Under 2012 ansvarar SLB för driften av regional konsulent för mångkultur i Stockholms län.
Verksamheten genomförs i enlighet med föreliggande avtal.
Mångkulturkonsulenten är organisatoriskt knuten till Länsmusiken i Stockholm (LiS).
För att driva Mångkulturkonsulenten erhåller SLB ersättning från landstinget enligt § 3.
a)

Syfte

Mångkulturkonsulenten ska övergripande arbeta för att det regionala kulturlivet ska spegla
samhällets etniska och kulturella mångfald inom såväl utbud, publik och bland kulturlivets
utövare, med tonvikt på barn och unga.
Målen under 2012 är att:
•
•
•
•
•
•

verka för att barn och unga får tillgång till ett kulturutbud med större mångfald,
framför allt via skolan.
verka för att fler kulturutövare med olika etnisk och kulturell bakgrund ges tillfälle att
utöva sin verksamhet,
verka för att mångfaldsperspektivet ska vara närvarande inom alla delar av de
kulturverksamheter som mångkulturkonsulenten samverkar med,
stödja att den interkulturella kompetensen utvecklas,
verka för långsiktiga stödinsatser genom bl a information och kompetensutveckling,
bygga nya och vidareutveckla befintliga nätverk.

§2

VERKSAMHET 2012

a)

Bemanning

LiS driver i egen regi eller köper konsulentfunktion till en omfattning som motsvarar ett
årsverke .
b)

Verksamhetens inriktning

Mångkulturkonsulenten prioriterar verksamhet för barn och unga och genomför bl a projekt
med syfte att öka mångfalden i kulturutbudet i skolan. För att kunna utöka mångfalden i
utbudet är det viktigt att på flera sätt stödja artister med olika kulturell bakgrund och/eller de
som utövar andra kulturformer än de västerländska.
Uppdraget inriktas i huvudsak mot två konstformer - musik och dans.
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c)

Samverkan

Mångkulturkonsulenten kommer i första hand att samverka med de länsfunktioner och
kulturorganisationer som landstinget stödjer inom dans- och musikområdet och som arbetar
med kultur för barn och unga. Under 2012 kommer därför samverkan med Danskonsulenten
och Länsmusiken samt ytterligare organisationer som är inriktade mot musik och dans att
fortsätta. Länets kommuner har en viktig funktion som samarbetspart i olika projekt som
genomförs i samverkan med Länsmusiken och Danskonsulenten.
d)

Utbildning, seminarier och kompetensutveckling

Mångkulturkonsulenten skall också inrikta sig på att vara ett stöd i arbetet med
mångkulturfrågor och bidra till att mångfaldsperspektivet får genomslag och hålls levande
hos länsfunktioner, kommuner m fl. Exempelvis genom att anordna kompetensutveckling,
inspirationsdagar m m beträffande mångfald och publik-, utbuds- och organisationsfrågor.
e)

Kontakter och stöd

En annan viktig uppgift är att förmedla kontakter mellan kulturföreningar och det fria
kulturlivet å ena sidan och länsfunktioner, kulturorganisationer och kommuner å andra sidan
och bidra till att skapa nya mötesplatser samt att på flera sätt stödja artister med olika
kulturell bakgrund och/eller de som utövar andra kulturformer än de västerländska.
f)

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 framgår av bilaga 1.

§3

EKONOMISK ERSÄTTNING 2012

Landstinget ersätter SLB med 14 410 000 kr för LiS, varav 600 000 kr för uppdraget som
Regional konsulent för mångkultur.
Därutöver erhåller SLB det statsbidrag som Statens kulturråd fastställer i särskild ordning.

§4

GILTIGHET

Föreliggande avtal gäller fr o m 1 januari 2012 t o m 31 december 2012 med en ömsesidig
uppsägningstid om tre månader. Sker ej uppsägning senast tre månader före avtalstidens
utgång förlängs avtalet med 12 månader.
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall den andra
parten omedelbart underrättas därom.
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§5

TVIST

Uppkommer tvist mellan parterna som avser innehållet i föreliggande avtal skall tvisten
avgöras i allmän domstol.

§6

AVTALETS GODKÄNNANDE

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
För landstingets del gäller avtalet under förutsättning att det godkänts av landstingets
kulturnämnd genom beslut som vunnit laga kraft.

För Stockholms läns landsting

För Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker

2011-….-….

2011-….-….

………………………………

………………………………

Hans Ullström,

Fredrik Österling, VD

Förvaltningschef
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JÄMSTÄLLDHETSPLAN
STOCKOLMS LÄNS BLÅSARSYMFONIKER
2010/2011

INNEHÅLL
1. Lagens ändamål
§ 1. Inledning
§ 2. Samverkan
§ 3. Målinriktat arbete
2. Arbetsförhållanden
§ 4. Arbetsförhållanden
§ 5. Förvärvsarbete och föräldraskap
§ 6. Sexuella trakasserier
3. Rekrytering
§ 7. Kompetensutveckling
§ 8. Ledighetsförklarande
§ 9. Nyanställningar
4. Lönefrågor
§ 10. Jämställda löner
§ 11. Handlingsplan
§ 12. Samverkan med arbetsgivarorganisationerna
5. Jämställdhetsplan
§ 13 Översikt och åtgärder
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1. LAGENS ÄNDAMÅL
Inledning (1§ JämlL)
”Lagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete,
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i
arbetslivet)”
Målsättning
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker är en arbetsgivare som tar tillvara de anställdas
kompetens. Löner sätts utifrån en tydlig policy oberoende av kön.
Ikraftträdande
Jämställdhetsplanen träder i kraft den 1 juli 2005. Utvärdering sker varje år under perioden
april-maj. I samband varje med utvärderingen upprättas en ny plan.
Samverkan (§§ 2, 12 JämL) och Målinriktat arbete ( 3 § JämL)

”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i
arbetslivet skall uppnås” § 2 JämL
”Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation” med den information som behövs för
att organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av
handlingsplan för jämställda löner” och i 2:a stycket ” Avser informationen uppgifter om lön
eller andra förhållanden som berör en enskild arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt
och skadestånd..” §12 JämL
På arbetsplatsen finns en Samverkansgrupp.
Samverkansgruppen svarar för jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen, att jämställdhetsplanen
revideras varje år samt att planerade åtgärder genomförs.
Ytterst ansvarig för att detta arbete genomförs är vd/länsmusikchefen.
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2. ARBETSFÖHÅLLANDEN (§§ 4-6 JämL)
”Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser
och omständigheter i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig för både
kvinnor och män.”
Under säsongen har det genomförts en enkätförfrågning.
Arbetsförhållanden (§ 4 JämlL)
Den praktiska/organisatoriska arbetsmiljön
Alla musiker har 50 % tjänst. På den administrativa sidan varierar tjänstegraden från 50 %
upp till 100 %.
Praktisk/organisatorisk arbetsmiljö
90 % anser inte att arbetet är alltför stressigt. De fyra som trots allt anser det är män.
73 % anser att de kan påverka sin arbetssituation.
Personalen känner över lag att de har lagom mycket ansvar.
Kortsiktigt mål
• Höja lönerna till motsvarande tjänster i andra orkestrar.
• Återställa musikertjänsterna till 60 %
Långsiktigt mål
• Öka musikernas anställningsgrad
Planerade åtgärder
• Styrelsen arbetar aktivt för ökade bidrag hos landstinget och kulturrådet.
Fysisk arbetsmiljö
Skyddsombudet gör miljökontroller men jämna mellanrum för att kartlägga arbetsmiljön.
Sjukskrivningstalen är låga. En person som anställdes efter att ha varit långtidssjuk pga
orsaker som ej härrör från vår arbetsplats är fortfarande tidvis sjukskriven.
Ljudnivån pga verksamhetens art är tidvis mycket hög. Individuellt anpassade öronproppar
erbjuds musikerna och öronproppar finns att få av skyddsombudet vid behov.
Resultat från enkätfrågor:
Hälften anser att de har tillgång till friskvård, de flesta kvinnor.
25 % anser att de har tunga lyft i sitt arbete,
43 % upplever monotona inslag och majoriteten arbetar ofta i samma kroppsställning.
38 % får ont i kroppen av arbetet, de flesta kvinnor
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Kortsiktiga mål
• Förbättra den ergonomiska arbetsmiljön och erbjuda anställda motion på arbetsplatsen.
Långsiktigt mål
• Kunna erbjuda friskvård till samtliga anställda.
Åtgärder som vidtas under året
• Erbjuda motion på arbetsplatsen
Psykosocial arbetsmiljö
Resultat enkätundersökning
Alla tycker att en psykosociala arbetsmiljön är acceptabel.
De allra flesta trivs i det stora hela och tycker sig bli väl behandlade av såväl arbetskamrater
som ledning. En person stannar hemma ibland p g a otrivsel på jobbet.
Trivseln är hög. De få som inte trivs är män.
Kort och långsiktigt mål
• Bibehålla den positiva vi anda som finns i organisationen.
Åtgärder som vidtas under året
• Bibehålla de personalsammankomster som görs enligt tradition.
• Fortsätta med ”kick-off” inför spelårsstart.

Förvärvsarbete och föräldraskap 5§ JämlL
”Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.”
Pga arbetets art förekommer repetitioner och konserter på kvällar och helger.
Resultat enkätundersökning
Inställningen till barnledighet och pappaledighet upplevs som positiv. Repetitioner på kvällar
och helger upplevs däremot som ett hinder.

Kort och långsiktigt mål
• Ej lägga kvällsrepetitioner om inte helt nödvändigt p g a samarbetsparters krav.
Åtgärder som vidtas under året
• Diskutera med samarbetsparter om hur repetitioner läggs.
L-T är ansvarig för att dessa diskussioner görs vilka också redovisas inför
samverkansgruppen.
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Sexuella trakasserier (§ 6 JämL och AFS 1993:17)
”Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare
utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om
könsdiskriminering.
Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön eller
ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens integritet i arbetet.”
Resultat enkätundersökning
Ingen har under det senaste året utsatts för någon form av sexuella trakasserier förutom en
kvinna som upplevt onsynliggörande. Vetskapen om företagets policy och handlingsplan mot
sexuella trakasserier är däremot relativt låg.
Åtgärder som vidtas under året
• En policy och handlingsplan skall utarbetas. Ansvarig för att detta görs är
vd/länsmusikchef.
3. REKRYTERING (§§ 7- 9 JämlL)
Kompetensutveckling (7 § JämL)
Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder
främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika
kategorier av arbetstagare.”
Det ekonomiska läget gör att kompetensutveckling inte har kunnat prioriterats. Det finns en
plan för musikerna som fastlagts i Samverkansgruppen. Inom administrationen erbjuds
kompetensutveckling till dem som behöver för fullgörande av sina arbetsuppgifter tex
förändrade regler vid sjukdom od. och för att kunna göra besparingar av andra kostnader.
Resultat av enkätundersökning
30 % har haft samtal med arbetsgivaren om kompetensutveckling.
60 % önskar mer kompetensutveckling för att kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter.
Kortsiktigt mål
• Genomföra den planerade kompetensutveckling för musikerna som tagits fram i
samverkansgruppen. Även administrativ personal måste erbjudas möjlighet till
kompetensutveckling.
Långsiktigt mål
• Fortsatt arbete för att främja en jämn könsfördelning.
• Kunna ge kompetensutveckling till hela personalen.
Åtgärder som vidtas under året
Vd kallar de som inte haft kompetensutvecklingssamtal till ett sådant.
Vd ansvarar för att utvecklingssamtalen blir genomförda.
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Ledighetsförklarande och nyanställningar (§§ 8 och 9 JämL)
”Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män.”
”När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män
i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid
nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökanden av det underrepresenterade könet
och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.
Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller
åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och
omständigheter i övrigt.”
SLB har en mycket liten personalomsättning varför nyrekrytering är ovanlig. De tjänster som
blir vakanta tillsätts ej av ekonomiska skäl. Nyrekrytering av musiker sker genom
provspelning där den mest kompetente får tjänsten oavsett kön.
Rekrytering till administrationen har skett genom internrekrytering. VD,
Mångkulturkonsulent och ekonom har rekryterats externt.
Av musikerna är 65 % män och 35 % kvinnor. Av administrationen är 39 % män och 61 %
kvinnor. De två anställda arrangörerna är män.
Länsmusikens rekrytering av frilansgrupper grundas på kvalité och genrebredd. Vid
rekrytering av vikarier och extramusiker är det också kvalitén som styr och även
tillgängligheten.
Resultat enkätundersökning
66 % skulle önska kompetensutveckling för att utföra mer avancerade arbetsuppgifter. Lika
stor andel tycker att arbetsgivaren tar vara på deras kompetens. Ingen tyckte att det fanns krav
vid nyanställning som missgynnar kvinnor eller män.
Kortsiktigt mål
• Främja en jämn könsfördelning.
Långsiktigt mål
• Fortsatt arbete för att främja en jämn könsfördelning.
Åtgärder som vidtas under året
• Information till stämledarna och ensembleledarna att de skall beakta
jämställdhetslagstiftningen vid tillsättandet av vikarier och extramusiker.
• Information till programrådet att de skall beakta jämställdhetslagstiftningen vid
engagemang av dirigenter och solister samt val av tonsättare.
• Information till producenten för länsmusiken att hon skall beakta
jämställdhetslagstiftningen vid val av grupper.
Vd ansvarar för att denna information ges till programråd och länsmusikproducent.
LT svarar för att informationen ges till stämledarna och ensembleledarna.
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4. LÖNEFRÅGOR (§§ 10 – 12 JämlL)
Jämställda löner och handlingsplan §§ 10 och 11 JämL
”I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra
anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och
analysera
- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos
arbetsgivaren, och
- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller
likvärdigt.
Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt
samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan
- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och
- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat
och grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med
sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat.”
”Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka
lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som
är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och en
tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så
snart som möjligt och senast inom tre år.”
De anställdas löner regleras i befintligt kollektivavtal mellan SYMF, HTF och Svensk
Scenkonst. Löneläget är lägre än på andra musikinstitutioner i Stockholm. Det låga löneläget
beror på att verksamheten ej fått de bidragsökningar som behövts för att komma i paritet med
andra institutioner.
När de nya administrationstjänsterna tillsattes 2007 var det genom internrekrytering av vissa
tjänster där ett rättvisetänkande styrde lönesättningen och inte tjänstens på marknaden rådande
löneläge. Endast Vd och ekonom som rekryterades externt fick marknadsmässiga löner.
Utöver grundlönen för musikerna tillkommer vissa tillägg såsom stämledartillägg och
ensembleledartillägg som skall bygga på utökade arbetsuppgifter. Dessa tillägg har räknats
upp enligt kollektivavtal.
Resultat enkätundersökning
De anställda anser att kvinnor och män har samma lön för samma arbete och nästan alla anser
samma sak för likvärdigt arbete.
Däremot anser man att det är svårt att påverka sin lön.
Lönesättningen är inte kopplad till utvecklingssamtal.
Villighet till övertid spelar ingen roll för lönesättningen.
En majoritet har inte tagit del av den åriga lönekartläggningen eller den årliga
handlingsplanen för jämställda löner.
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Kortsiktigt mål
• Skapa tydliga regler hur stämledar- och ensembleledartilläggen fördelas.
Långsiktigt mål
• Höja lönenivån till motsvarande yrkesgrupper i Stockholm.
Vidtagna åtgärder
• Löneskillnaderna jämfört med liknande institutioner är påtalade hos bidragsgivarna.
• Tuula har deltagit i en kurs i arbetsvärdering (BAS).
Planerade åtgärder
• Fortsätta påtala löneskillnaderna hos bidragsgivarna.
• Översyn av stämledar- och ensembleledartillägg.
5. JÄMSTÄLLDHETSPLAN (§ 13 JämlL)
Översikt över åtgärder (§13 JämL)
”Planen skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9§§ som behövs på
arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att
påbörja eller genomföra under det kommande året.”
Förteckning över våra kortsiktiga mål
•
•
•
•
•
•
•

Utöka musikertjänsterna till 75 %
Tillse att alla musiker har erforderligt hörselskydd.
Bibehålla den positiva vi anda som finns i organisationen.
Ej lägga kvällsrepetitioner om inte helt nödvändigt pga samarbetsparters krav.
Genomföra den planerade kompetensutveckling för musikerna som tagits fram i
samverkansgruppen.
Främja en jämn könsfördelning.
Skapa tydliga regler hur stämledar- och ensembleledartilläggen fördelas.
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Bilaga 4A
AVTAL
Mellan Stockholms läns landstings kulturförvaltning, nedan kallad landstinget, Stockholms
stads kulturförvaltning, nedan kallad staden och SIJO KB, organisationsnummer 9697021609, nedan kallad SIJO har denna dag träffats följande avtal.
§ 1 Bakgrund
Landstinget och staden kommer under 2012 att samverka kring danskonsulentverksamhet i
Stockholms Stad och Län, nedan kallat Dans i Stockholms Stad och Län - DIS. Verksamheten
har även ekonomiskt stöd från Statens kulturråd inom ramen för stödet till regionala
danskonsulentverksamheter.
Landstinget är huvudman och mottagare av statens ekonomiska stöd.
§ 2 Uppdrag
Under perioden 2012-01-01—2012-12-31 ansvarar SIJO för driften av DIS.
Syftet med DIS är att inom Stockholms stad och Stockholms län
-

öka kunskapen om och intresset för den professionella danskonsten,
stärka och utveckla dansens nätverk,
ge dansverksamma möjlighet till utveckling.

Arbetsinsatserna skall särskilt riktas till barn och ungdomar.
Uppdraget skall följa verksamhetsplan enligt bilaga.
I uppdraget ingår även att danskonsulenten skall arbeta med projektet In med dansen samt i
samverkan med Stockholms kulturförvaltning ansvara för hanteringen av subventionerade
dansföreställningar till stadens förskolor och skolor enligt separat överenskommelse.
Dessutom skall ingå i uppdraget att utveckla arbetet med en turnéslinga för offentliga
dansföreställningar i länet.
Till uppdraget skall en referensgrupp kopplas. Referensgruppen utses av styrgruppen.
§ 3 Jämställdhet
Verksamhet inom DIS skall sträva efter att jämställdhet mellan könen ska genomsyra
kulturverksamheten i länet. Detta gäller såväl deltagare, som medverkande och publik.
§ 4 Jämlikhet
Verksamhet inom DIS ska ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten mellan
människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma hela Stockholms län till del.
§ 5 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

DIS skall vidta åtgärder;
 som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen för
personer med funktionshinder,
 för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,
 för att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar.

-

2
Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns landstings
program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ”Mer än
bara trösklar” (bilaga).
§ 6 Miljö
SIJO skall bedriva ett systematiskt miljöarbete enligt miljöplan enligt bilaga.
§ 7 Barnens bästa
I DIS planering av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år skall barns synpunkter
inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention.
§ 8 Organisation
a) Styrgrupp:
Till DIS knyts en styrgrupp med en företrädare för vardera landstinget, staden och SIJO.
Styrgruppens uppgift är att följa verksamheten och besluta i frågor som avviker från bilagda
verksamhetsplan.
Styrgruppen sammanträder vid minst fyra tillfällen under uppdragsperioden, sammankallande
är landstinget.
Rapport i enlighet med §§ 3-7 skall redovisas till styrgruppen.
b) Arbetsgivaransvar:
SIJO svarar för att danskonsulentfunktionen har en bemanning på minst 1,25 helårsarbetande
konsulenter som knyts till DIS med uppdrag enligt § 2.
SIJO åtar sig därvidlag
-

arbetsgivaransvaret för Signe Landin och Åsa Fagerlund,
att tillhandahålla arbetsplatser med erforderlig administrativ utrustning,
ekonomihantering.

Danskonsulenterna är fristående från SIJO:s övriga verksamhet.
§ 9 Ekonomi
Landstinget, staden och Statens kulturråd tillskjuter medel som skall täcka
-

konsulenternas arvode inkl sociala avgifter (motsvarande),
administration, ekonomihantering och lokalhyra,
verksamhet, resor och fortbildning.

Landstinget och staden stöder länsdanskonsulentverksamheten gemensamt ekonomiskt med
sammanlagt 959 000 kronor varav 204 000 kronor är stöd från staden och 755 000 är stöd
från landstinget. Därutöver erhåller SIJO det statsbidrag som staten fastställer i särskild
ordning och för tiden 2012-01-01—2012-12-31 och som utbetalas till landstinget. Landstinget
och staden svarar inte för uppkomna kostnader utöver detta.
Stödet rekvireras av SIJO från staden (med 204 000 kronor) och landstinget (med 755 000
kronor). Ersättning motsvarande statsbidraget för aktuell tidsperiod betalar landstinget till
SIJO snarast efter utbetalning från staten.
Landstinget tillskjuter till DIS medel för projektet In med dansen enligt särskilt beslut.

-

3
Staden tillskjuter till DIS medel för subvention av dansförställningar i Stockholms stad enligt
särskild överenskommelse.
§ 10 Annat ekonomiskt stöd
DIS kan själva söka ekonomiskt eller annat stöd från annan organisation, kommun eller staten
så länge medlen används i enlighet med verksamhetens uppdrag och inte står i strid med
föreliggande avtal.
DIS skall samråda med styrgruppen innan avtal om sponsorintäkter ingås.
§ 11 Marknadsföring
Vid marknadsföring av aktiviteter inom DIS skall det framgå att verksamheten bedrivs på
uppdrag av Stockholms läns landsting och Stockholms stad.
§ 12 Rapportering
Såväl verksamhet som ekonomi för DIS skall redovisas separat från SIJO:s övriga verksamhet.
Landstinget och staden har rätt till full insyn i SIJO:s ekonomiska redovisning avseende DIS.
Före mars månads utgång 2012 inger SIJO till landstinget och staden bokslut och
verksamhetsberättelse för DIS avseende 2011. I samband därmed skall även inrapporteras
nedanstående uppgifter vilka landstinget skall vidarerapportera till Kulturrådet nämligen på
vilket sätt har DIS främjat jämställdheten mellan män och kvinnor, främjat etnisk och social
mångfald samt redovisa vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med § 5.
§ 13 Giltighet
Föreliggande avtal gäller fr o m den 1 januari t o m den 31 december 2012 .
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal skall övriga parter
omedelbart underrättas därom och övriga parter äger då rätt att häva avtalet med omedelbar
verkan.
Uppkommer tvist mellan parterna som avser innehållet i föreliggande avtal skall tvisten
avgöras i skiljenämnd.
Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

___________________
/Hans Ullström/

____________________
/Patrik Liljegren/

___________________
/ Signe Landin /

Stockholms läns
landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204
100 64 Stockholm

Stockholms kulturförvaltning
Box 16113
103 22 Stockholm

SIJO KB
c/o Landin
Vattugatan 15
111 52 Stockholm

-

Bilaga avtal 4B

Enheten för kultur- och föreningsstöd
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DANS I STOCKHOLMS STAD OCH LÄN, DIS
Verksamhetsplan för danskonsulenten 2012
1.1

Verksamhetens mål

Inriktningen på danskonsulentverksamheten är dans för barn och ungdomar.
Syftet med danskonsulentverksamheten i Stockholms stad och län är att:
1.1.1 Öka kunskapen och intresset för den professionella danskonsten.
Grunden i arbetet är projekten In med Dansen (Stockholms läns landsting)
och Kultur För de Unga (Stockholms stad).
Genom subventioner av dansföreställningar har arrangörer i staden och länet
möjlighet att köpa föreställningar och större projekt till subventionerade kostnader, samt till subventionerat biljettpris besöka någon av Stockholms dansscener. Detta innebär att barn och ungdomar i staden och länet får ökade möjligheter att möta konstformen dans.
Genom att initiera och arrangera utbudsdagar och festivaler ska danskonsulenten arbeta för att skapa och utveckla intresse för danskonsten hos arrangörer och publik.
Danskonsulenten har till uppgift att verka för utbildning och fortbildning av
dansarrangörer i förskola, skola, föreningsliv genom seminarier, konferenser,
studiedagar.
Utforma och förmedla fortlöpande information om dansföreställningar, seminarier, konferenser m.m.
1.1.2

Stärka och utveckla dansens nätverk i staden och länet

Hitta samverkansformer mellan dansvärldens aktörer och arrangörerna i stad
och län.
Stärka dansens ställning i Stockholms stad och i länets kommuner.
Skapa kanaler mellan arrangörer av dans vilket kan leda till samarbeten.
Arbeta för samordning av turnéer och spelperioder i staden och länet.
Initiera och utveckla former av samverkan mellan dans och andra konstarter.
Samverka med andra länsuppdrag såsom Länsmusiken, Mångkulturkonsulenten och Länshemslöjdskonsulenterna.
1.1.3 Ge dansverksamma i staden och länet möjlighet till utveckling.
Vara en länk mellan dansen som scenkonst och den pedagogiska verksamhet
som bedrivs i regionen.
Initiera möten mellan dansare/koreografer och pedagoger.

Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm

Telefon: 08-690 51 00
Fax: 08-690 51 39
E-post: registrator@kun.sll.se

Orgnr: 232100-0016
www.sll.se/kultur
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Initiera och stödja dansprojekt.
Den som innehar danskonsulentuppdraget skall även beakta följande:
1.1.4

Jämställdhet

Verksamhet inom DIS skall sträva efter att jämställdhet mellan könen ska genomsyra kulturverksamheten i länet. Detta gäller såväl deltagare, som medverkande och publik.
1.1.5

Jämlikhet

Verksamhet inom DIS ska ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra
till möten mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma
hela Stockholms län till del.
1.1.6 Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
DIS skall vidta åtgärder;


som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen för personer med funktionshinder,



för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,



för att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns landstings
program 2011-2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
”Mer än bara trösklar” (bilaga).
1.1.6

Miljö

Organisation som utför danskonsulentuppdraget skall bedriva ett systematiskt
miljöarbete enligt miljöplan som fastställts av föreningens styrelse.
1.1.7

Barnens bästa

I DIS planering av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år skall barns
synpunkter inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention.

2

DIS basverksamhet

2.1

Förmedling

Det viktiga arbetet med att förmedla dansföreställningar till arrangörer
(kommuner, stadsdelar, skolor, förskolor, föreningar, scener) i Stockholms län
pågår hela tiden. Många arrangörer vet vad de vill köpa, men många hör av sig
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till danskonsulenterna för att få hjälp och råd när de söker lämplig dansföreställning eller dansprojekt till sin skola. Danskonsulenterna sköter kontraktskrivning och fakturering.
2.2

Danspåsar

Många skolor, kommuner vill ha något mer än enbart en dansföreställning.
DIS hjälper till att komponera och förmedla en sk Danspåse. En Danspåse kan
bestå av workshops, föredrag eller annan typ av kringverksamhet för elever
och lärare. I påsen bör alltid en föreställning ingå.
2.3

Dansresidens

Ett dansresidens innebär att en koreograf med sina dansare arbetar fram en
föreställning under en längre period i en kommun eller stadsdel. Föreställningen har sedan premiär på residensplatsen. Dansresidensen kan se olika ut.
Elever kan medverka tillsammans med professionella dansare i den färdiga
produktionen eller vara referensgrupper som koreografen arbetar med i samtal och/eller workshops. Sedan 2003 har DIS medverkat i ca 20 dansresidens i
Stockholms stad och län.
Den främsta anledningen till att kommunerna vill ha dansresidens är att dansen blir lite mer ”bestående”. I stället för att eleverna får en engångsupplevelse
av en enstaka föreställning kan ett residens ge möjlighet till workshops med
koreograf och dansare, medverkan av elever i den färdiga föreställningen eller
att elever deltar som referensgrupp eller medskapare. Lärare har också möjlighet att kunna få studiedagar och workshops med koreograf/dansare. Även
om ett dansresidens blir något dyrare per elev än enstaka föreställningsköp
och innebär stora satsningar för den lokale arrangören, gör dansen ett långt
djupare avtryck än om man på traditionellt sätt enbart köper färdiga föreställningar. Erfarenheten visar också att om en arrangör/skola har medverkat i ett
dansresidens så medför det oftast ett fortsatt dansengagemang i någon form.
Dansresidens är också ett sätt att fördela produktionskostnaderna på fler parter.
2.4

Utbudsdagar

DIS deltar i en årlig Dansmässa där arrangörer har möjlighet att se utdrag ur
dansföreställningar som är aktuella och ta del av seminarier och diskussioner.
DIS medverkar också på” Landstingets utbudsdag” och samarbetar med
Stockholms kulturförvaltning för att nå kulturombud i skola och förskola genom plattformen ”KULAN”.
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2.5

Fortbildning

Främjande och fortbildning är en viktig del i verksamheten, att upplysa och
utbilda kring konstarten dans. Detta sker genom föredrag, studiedagar, inspirationsdagar och utbudsdagar. DIS samarbetar kring detta med kommuner,
stadsdelar, skolor, förskolor, studieförbund såväl som dansscenerna i Stockholm.
Vidare behöver arbetet med att sprida kunskap om dans också koordineras
med Dansistan och övriga konsulenter i länet.
2.6

Samverkan med dansspridning i Mellansverige

Danscentrum Stockholm har i samarbete med Dans och Teaterkonsulenter i
Mellansverige bildat detta nätverk för att samverka kring turnéer, inspirationsdagar och arrangörsutbildning. DIS ingår i detta närverk.
2.7

Samverkan med andra länsuppdrag

DIS har samverkat i flera projekt med andra länsuppdrag såsom Länsmusiken,
Mångkulturkonsulenten och Länshemslöjdskonsulenterna.

3

Verksamhetens inriktning 2012

Utöver ovan nämnda basverksamhet planeras ytterligare verksamhet enligt
följande:
3.1

Skapande skola

DIS märker ett stort intresse för dans från förskolor och skolor, en önskan att
låta elever uppleva dans. I danskonsulentuppdraget ingår bl a att verka för
barns och ungas eget skapande. Man vill därför kunna erbjuda skolor och förskolor pedagoger, koreografer och dansare som är positiva till barns eget deltagande och skapande att de skall arbeta tillsammans. Inom Skapande skola
kan skolor få möjlighet att arbeta med dans både pedagogiskt i workshops och
att uppleva danskonsten på scen. Här spelar projekten med Dansresidensen
en viktig roll och det är angeläget att dessa utvecklas och att fler ges möjlighet
att få ta del av dem. DIS arbetar vidare med en bank med koreografer och projekt som är lämpliga för Skapande skola och har regelbundna möten med koreografer för att utveckla samarbetet mellan dansens aktörer och skolan.
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3.2

Dans i skolan

DIS kan vara rådgivande till skolor som arbetar inom ramen för det nationella
utvecklingsprogrammet Dans i skolan.
3.3

Skolnätverk

Hur ska skolan och det fria kulturlivet/dansen mötas? DIS öppnar dialoger
med skolan i form av referensgrupper och genom den nya plattformen ”KULAN” i Stockholms stad.
3.4

DANSISTAN

DIS har ett uppdrag att främja danskonsten för barn och unga i länet. Detta
arbete ger tydliga resultat och då måste man ha möjlighet att möta den utveckling och efterfrågan som man skapar. Tyvärr har många skolor i dag inte resurser att ta emot föreställningar som kan komma till skolan. Flertalet dansgrupper/kompanier har inte egna scener så en skolklass som vill uppleva en
dansföreställning på en befintlig dansscen har idag stora svårigheter att göra
detta. I Stockholms finns tre fasta dansscener, Dansens Hus, MDT och ZebraDans. ZebraDans är en gästspelsscen för dansföreställningar för främst små
barn. Under 2009 startade DIS ett samverkansprojekt, DANSISTAN, tillsammans med de tre scenerna ovan. Därtill har tillkommit Stockholms Kulturskolas Hammarbysjöstadsscen och 3 sattelitscener i Österåker, Nacka och Haninge som också vill delta i verksamheten. Inför 2012 har ytterligare sex kommuner (Värmdö, Upplands-Bro, Vallentuna, Järfälla, Södertälje och Huddinge)
uttalat att de vill vara med i projektet. Dessa satellitscener i länet gör det möjligt för DANSISTAN-föreställningarna att turnera i länet. Scenerna i länet ingår i nätverket på samma villkor som scenerna i Stockholm dvs de bidrar med
lokal, teknik, viss marknadsföring och säljarbete, har representation i programrådet samt förbinder sig att långsiktigt arbeta för att visa DANSISTANföreställningar. Ett engagemang som innebär något nytt för dessa scener. Satellitscenerna ges tillfälle att visa föreställningar som annars inte skulle vara
görligt ekonomiskt och praktiskt. Upptagningsområdet för publiken är tänkt
att vara större än den egna kommunen och därigenom har barn och ungdomar
från närliggande kommuner också möjlighet att ta del av dansföreställningar.
Satellitscenerna bidrar med ett långsiktigt danstänkande och djupt engagemang och kompletterar verksamheten inom In Med Dansen-projektet. Verksamheten inom det tidigare projektet Dansslingan i länet har kopplats till
DANSISTAN. DIS kommer under 2012 att fortsätta det påbörjade arbetet och
fördjupa samarbetet på olika plan.
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3.5

Växthus DIS

DIS målgrupp är främst den unga publiken men det behövs fler föreställningar
för främst ungdomar därför vill DIS stimulera både nya och etablerade koreografer att skapa föreställningar för barn och ungdom. Växthus DIS ska stötta
unga och oerfarna koreografer i processen med att skapa dessa föreställningar
och därmed säkra återväxten bland koreografer som producerar för barn- och
ungdomspublik. Mentorskap mellan erfarna ”barnpublikskoreografer” och
mindre erfarna för att få de nya koreograferna att växa kommer DIS att fortsätta arbeta med.
3.6
Funktionshindrade
DIS söker genom samarbeten vägar för att göra danskonsten mer tillgänglig
för funktionshindrade. Funktionshinder inte är ett generellt begrepp utan kan
innefatta olika tillgänglighetsaspekter vilket gör det till en utmaning både när
det gäller den fysiska mötesplatsen och konstnärligt. Under kommande år ska
DIS bl a samarbeta med en synskadad dansare som ska föreläsa för ungdomar
och vuxna.
3.7
Skapa Dans-tävling
I många andra län arrangerar danskonsulenterna en koreografitävling, Skapa
Dans, där ungdomar visar sina koreografier. Finalister från varje län deltar
sedan i en riksfinal. DIS vill arrangera en Skapa Dans-tävling i Stockholms län
då det är angeläget att uppmuntra och ta till vara ungdomars lust och förmåga
till eget skapande.
3.8

Dans i ”nya” kommuner

I länet finns sex-sju kommuner som inte är vana vid att arrangera eller uppleva dansföreställningar för barn och ungdom. Under 2012 satsar DIS i samarbete med andra länsfunktioner speciellt på några av dessa kommuner, priokommuner, och lägger upp ett program för att utveckla intresset för danskonsten. Arbetet har effekt och efterfrågan och intresset för dans ökar.
3.10

Fortbildning

DIS har under året utvecklat en föreläsning ”Prata Dans” som syftar till att ge
förskole- och skolpersonal verktyg att kunna förbereda en elevgrupp för en
dansföreställning och hur de kan ta hand om deras upplevelse efteråt. DIS
kommer under 2012 att ytterligare utveckla föreläsningsverksamheten för att
nå fler skolor, förskolor, scener och studieförbund.
I samarbete med mångkulturkonsulenten och Stockholms kulturförvaltning
arrangerar DIS en serie inspirations- och utvecklingsdagar kring temat kvalitet. Dessa dagar vänder sig till arrangörer, utövare och handläggare.
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3.11

Stockholm 2012

Danskonsulenten ingår i ett samarbete med Stockholms kulturförvaltning för
att nå kulturombud i skola och förskola genom plattformen ”KULAN”. Danskonsulenten ingår i Stockholms kulturförvaltnings referensgrupp för kulturstöd till den fria scenkonsten för barn och unga. Danskonsulenten har en samordnande och förmedlande roll vad gäller subventionerade dansföreställningar
inom ramen för stadens subventionssystem.
3.12

Länet 2012

Danskonsulenten medverkar med information inom ramen för landstingets
projekt Kultur i vården.
Danskonsulenten utvecklar projekt med anledning av regeringens nya satsning
”Kultur för äldre”.
Danskonsulenten medverkar i utvecklingen av den digitala scenkonstkatalogen
avseende föreställningar som ingår i projektet ” In med Dansen”.

Bilaga 5 A

Huvudavtal

mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat
landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns
Blåsarsymfoniker (SLB), nedan kallat SLB, rörande driften av regional
musikverksamhet – i Stockholms län.

§1

LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

SLB ansvarar för driften av regional musikverksamhet i Stockholms län.
Verksamheten genomförs i enlighet med föreliggande avtal samt riktlinjer
från Statens kulturråd (bilaga 1).
Den regionala musikverksamheten i Stockholms län drivs under namnet
Länsmusiken i Stockholm (LiS) och inkluderar förutom konserter med
frilansmusiker även Stockholms Läns Blåsarsymfonikers
orkesterverksamhet med Mångkulturkonsulenten i Stockholm Län
För att driva LiS erhåller SLB ersättning från landstinget innehållande
bidrag från landstinget och Statens kulturråd. Bidragen fastställs årligen.
Den årliga verksamheten regleras i årliga avtal mellan SLB och landstinget.

§2

VERKSAMHET 2012

LiS skall prioritera verksamhet för barn och ungdomar i Stockholms län.
LiS åtar sig att under 2012 initiera minst 390 konserter eller motsvarande
insatser, i första hand riktade till barn och ungdomar.
För 350 av konserterna skall LiS vid val av utbud särskilt uppmärksamma
sådana produktioner som framförs av frilansande musiker med sin
huvudsakliga verksamhet förlagd till Stockholms län.
40 av konserterna skall vara orkesterkonserter framförda av SLB för en
bred och blandad publik.
Under 2012 skall LiS fortsätta med ett särskilt utvecklingsarbete riktat mot
s.k. smala genrer – d v s inom områdena jazz, nutida konstmusik och tidig
musik.
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Inom ramen för landstingets ekonomiska ersättning till SLB för att driva
LiS (§ 9 b) ingår även medel för Stockholm Early Music Festival och Early
Music Live-serien.
Därtill skall LiS stödja och stimulera arrangörsledet och amatörmusiken i
hela länet.
Parterna är överens om att sträva efter att 50 procent av de ekonomiska
medel som ställs till förfogande för LiS enligt föreliggande avtal, skall
användas för programproduktion, arrangörs- och projektstöd eller annan
utåtriktad verksamhet.
a)
Musikutbud för länets skolor
Under 2012 erbjuder LiS en katalog med musikutbud för länets
grundskolor och gymnasieskolor – utbudet presenteras antingen i
katalogform eller i den form som ger bäst möjliga spridning. I utbudet
eftersträvas produktioner som är pedagogiskt anpassade för respektive
åldersgrupp. Utbudet skall spegla så många musikgenrer som möjligt. I
första hand skall professionella frilansande musiker från Stockholms län
engageras. En i genomsnitt 50-procentig subvention gentemot skolorna
eftersträvas under avtalsperioden. LiS skall uppmärksamma att även
fristående skolor ges samma förutsättningar som kommunala skolor.
b)

Producentfunktion, stöd till arrangörsledet samt
ekonomiskt projektstöd

Stöd enligt denna paragraf avser i första hand professionella musiker inom
alla genreområden.
1) LiS driver i egen regi eller köper producentfunktioner inom områdena
Folkmusik, Världsmusik, Jazz, Pop/Rock och Kammarmusik.
(Producentfunktionen är i första hand för professionella musiker inom
olika genrerområden)
2) Under 2012 erbjuder LiS konsultativt stöd till länets lokala arrangörer
inom musikområdet.
3) LiS kan bevilja externa organisationer ekonomiskt produktions- eller
arrangörsstöd.
c)
Utbildning/fortbildning/kontaktnät
Under 2012 genomför LiS fortbildningsinsatser för kommunernas
kultursekreterare (motsvarande) och kulturombud (motsvarande) vid
skolor.
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LiS upprätthåller ett kontaktnät med länets kommuner, skolor,
kulturombud och arrangörer.
LiS kommer erbjuda utbildningsinsatser för amatörmusiker och unga
musiker.
d)
Samverkan med andra aktörer
För att ta tillvara på den samlade kunskapen, pedagogiska förmågan samt
artistutbudet, skall LiS bedrivas i nära samverkan med företrädare för
länets olika musikområden. LiS ska inte ensidigt stödja och samverka med
vissa organisationer utan sträva efter att använda olika aktörer.
LiS genomför årligen speciella samverkansprojekt med vissa kommuner i
syfte att skapa goda kontakter och långsiktiga relationer med länets
kommuner.
e)
Projekt
Projekt som LiS planerar att genomföra under 2012 framgår av bilaga 2.
d)
Kursverksamhet
LiS kommer under 2012 ge kursverksamhet riktad till barn och unga.
Verksamheten kan med fördel genomföras i samarbete med
ungdomsföreningar eller organisationer.

§3

REGIONAL KONSULENT FÖR MÅNGKULTUR 2012

Mångkulturkonsulenten är placerad hos LiS, som är en av de
länsfunktioner konsulenten i första hand skall samverka med .
Verksamheten för den regionala konsulenten för mångkultur regleras i
särskilt avtal (bilaga 3).

§4

UTVECKLINGS-/PROJEKTSTÖD

LiS kan själva söka ekonomiskt utvecklings-/projektstöd från annan
organisation, kommun eller staten, t ex från Statens kulturråd.
LiS skall samråda med landstinget innan avtal om sponsorintäkter ingås.
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§5

MARKNADSFÖRING

Vid marknadsföring av aktiviteter inom LiS skall det framgå att
verksamheten bedrivs på uppdrag av Stockholms läns landsting.

§6

JÄMSTÄLLDHET

Strävan efter jämställdhet mellan könen skall genomsyra verksamheten.
Detta gäller såväl deltagare i t ex kurser, som medverkande i verksamheten
t ex artister, publik, mottagare av projektstöd. SLB har en jämställdhetsplan
(bilaga 4).

§7

JÄMLIKHET

Verksamheten skall ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till
möten mellan människor med olika bakgrund. Verksamheten skall komma
hela Stockholms län till del.

§8

DELAKTIGHET FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Verksamheten bör vara tillgänglig för alla både i den fysiska miljön och i
information i form av till exempel broschyrer och hemsida.
LiS skall vidta åtgärder;
• som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om
situationen för personer med funktionshinder,
• för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten
• för att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar
Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Stockholms läns
landstings program 2011-2015 för delaktighet för personer med
funktionsnedsättning ”Mer än bara trösklar” (bilaga 5).
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§9

BARNENS BÄSTA

I planeringen av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år, skall
barns synpunkter inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s
barnkonvention.
§ 10

MILJÖ

SLB bedriver ett systematiskt miljöarbete enligt miljöplan som fastställts av
föreningens styrelse (bilaga 6).

§ 11

EKONOMI

a)
Redovisning
SLB skall redovisa den totala ekonomiska ställningen för verksamhet enligt
föreliggande avtal i form av resultatbudget och resultaträkning. Antal
konserter och motsvarande aktiviteter enligt avtal redovisas i SLB:s
årsberättelse.
b)
Ekonomisk ersättning
Landstinget ersätter SLB med 14 410 000 kr för driften av LiS under 2012.
Därutöver erhåller SLB det statsbidrag som Statens kulturråd fastställer i
särskild ordning.
Ersättning motsvarande statsbidraget betalar landstinget till SLB
kvartalsvis i förskott efter att landstinget fått medlen från Statens
kulturråd. Landstingsmedlen betalar landstinget med 50 procent senast i
februari månad och med 50 procent när landstinget tagit del av och
godkänt LiS:s årsredovisning från närmast föregående år.
Betalningen sker mot faktura. Utöver ovan angivna belopp tillkommer
mervärdesskatt (moms) om 25 procent på fakturerat belopp.
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§ 12

UPPFÖLJNING

Landstinget har rätt till full insyn i SLB:s ekonomiska redovisning.
Vid halvårsskiftet skall parterna muntligt stämma av verksamheten enligt
§ 2 under första halvåret.
Före mars månads utgång 2013 inger SLB årsbokslut för 2012 till
landstinget. Årsbokslutet skall omfatta verksamhetsberättelse,
resultaträkning, redovisning av skulder och fordringar samt
revisionsberättelse. I verksamhetsberättelsen redovisas särskilt
genomförandet av prioriterad verksamhet enligt § 2 och § 3.
Vidare skall SLB redovisa
• hur de informerar om tillgänglighet för funktionshindrade och hur
de arbetar med miljöfrågor
•

könsuppdelad statistik gällande medverkande/deltagare samt
publik

•

verksamhetens fördelning per musikgenre

•

verksamhetens geografiska spridning i länet

•

Vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med § 6

SLB är även ansvarig för att lämna den statistik som Statens kulturråd
efterfrågar.

§ 11

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013

LiS inger ansökan med verksamhetsplan och preliminär budget för 2013 till
landstinget senast den 18 september 2012.
LiS inger slutlig resultatbudget för varje verksamhetsår till landstinget så
snart sådan budget är fastställd av SLB:s föreningsstämma.
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§ 12

GILTIGHET

Det långsiktiga uppdraget gäller fr o m den 1 januari 2006 tills vidare med
en ömsesidig uppsägningstid om 18 månader.
Om part inte kan fullfölja vad som överenskommits i föreliggande avtal
skall den andra parten omedelbart underrättas därom.
SLB får inte överlåta detta avtal.

§ 13

TVIST

Uppkommer tvist mellan parterna som avser innehållet i föreliggande avtal
skall tvisten avgöras i allmän domstol.

§ 14

AVTALETS GODKÄNNANDE

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
För Stockholms läns landsting

För Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

2011-

2011-

Hans Ullström,
förvaltningschef

Fredrik Österling, Vd
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Mer än bara trösklar
Stockholms läns landstings program 2011–2015
för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Mål 1. Bemötande
Mål 2.	Kommunikativ
tillgänglighet
Mål 3.	Fysisk
tillgänglighet
3

Vision
Alla människor har möjlighet till full del
aktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnads
villkor. Stockholms läns landstings verksamhet,
information och offentliga lokaler är tillgängliga
för alla oavsett fysiska, psykiska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Landstinget anställer
personer med funktionsnedsättningar.

Bakgrund
FN har utarbetat en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1.
Syftet i konventionen är att ”främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet
av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktions
nedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde”2.

4

FN-konventionens
allmänna principer 3

Syfte

Konventionens principer är följande:

Alla ska kunna ta del av Stockholms läns landstings tjänster,

Syftet med detta program är att identifiera och undanröja
specifika hinder för personer med funktionsnedsättning.

• Respekt för inneboende värde, individuellt självbe service och verksamhet. Programmet syftar också till att
stämmande, innefattande frihet att göra egna val samt

Stockholms läns landsting anställer fler personer med

enskilda personers oberoende.

funktionsnedsättning.

• Icke-diskriminering.
• Fullständigt och faktiskt deltagande i samhället.

Ansvar och uppföljning

• Respekt för olikheter och accepterande av personer
med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga

Programmet är ett styrdokument och ett stöd för alla lands

mångfalden och mänskligheten.

tingets förvaltningar och bolag samt för de verksamheter,

• Lika möjligheter.

som Stockholms läns landsting har avtal med. Dokumentet

• Tillgänglighet.

är en utveckling av tidigare program. Det är fastställt av

• Jämställdhet mellan kvinnor och män.

landstingsfullmäktige och gäller under åren 2011—2015.

• Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna

För att det ska kunna genomföras fullt ut måste varje med

hos barn med funktionsnedsättning och respekt för

arbetare i landstinget och i de verksamheter, som lands

funktionshindrade barns rätt att bevara sin identitet.

tinget har avtal med, på ett medvetet och insiktsfullt sätt
göra sin del. Ansvaret för dess fullföljande åvilar varje

Sveriges riksdag och regering har antagit FN-konventionen

nämnd och styrelse. Kostnaderna för genomförandet ska

och skriver på sin hemsida:

inrymmas inom den ordinarie verksamheten.

		 ”Inriktningen för det handikappolitiska arbetet ska

		 Varje förvaltning/bolag ska tillämpa de delar av pro

vara att identifiera och undanröja hinder för tillgäng grammet som är adekvata för deras verksamhet. Utifrån
lighet, stärka arbetet med att förebygga och bekämpa

målen och indikatorerna ska verksamhetsanpassade lokala

diskriminering och genom olika individuellt anpassade

handlingsplaner utformas med mätbara mål och ansvarig

stödinsatser ge barn, ungdomar och vuxna med funktions utförare. Resultaten ska redovisas årligen. Arbetet ska ske i
nedsättning förutsättningar för självständighet och själv samverkan med berörda intresseorganisationer och andra
bestämmande.”4

samarbetspartners.

		 Med ovan som bakgrund och utgångspunkt har detta

		 För kopplingen till barn-, jämställdhets- och mångfalds

program utarbetats där mångfald, bemötande, kognitiv/

perspektiven hänvisas till landstingets policyer och

kommunikativ och fysisk tillgänglighet samt delaktighet är

handlingsplaner inom dessa områden. Omvänt gäller också.

ledorden. Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättig Andra policyer ska ta hänsyn till funktionsnedsättnings
heter. Många berörs, 20 procent 5 har en funktionsned perspektivet.
sättning. Denna syns i vissa fall, medan den i andra fall är

		 Det är en självklarhet att landstinget uppfyller lagkraven.

osynlig.

Detta program vill förmedla en inriktning hur arbetet
därutöver ska utvecklas.
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Mål 1.
Bemötande

6

Vision

Landstingets medarbetare och medarbetarna hos de verksamheter, som
landstinget har avtal med, bemöter alla på ett respektfullt, serviceinriktat
och professionellt sätt oavsett individuella olikheter.

Mål

Varje år ökar kunskapen hos landstingets medarbetare och hos
medarbetarna vid de verksamheter som landstinget har avtal med, om
situationen för personer med funktionsnedsättningar. Med denna ökade
kunskap ökar också viljan att anställa personer med funktionsnedsättning.
Detta mål leder därför till att Stockholms läns landsting anställer fler
personer med funktionsnedsättning.

Vi når målet genom att:

Indikatorer

1. Varje förvaltning/bolag årligen vidtar tre åtgärder, som

Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa:

ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare, 1. Vilka åtgärder, som vidtagits för att öka medvetandet och
entreprenörer och allmänhet om situationen för personer

kunskapen hos medarbetare, entreprenörer och allmän

med funktionsnedsättning.

het samt visa de kvantitativa och kvalitativa resultaten

2. B eställare och upphandlare för in ett avsnitt om

av åtgärderna.

bemötande i alla beställningar, upphandlingar och

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal som innehåller

avtal, där det är tillämpligt. Med krav på uppföljning

avsnitt om bemötande, hur många uppföljningar som

och möjlighet till ekonomisk reglering, där överens

gjorts avseende bemötandet samt om ekonomiska

kommelser inte har fullföljts.

regleringar har genomförts.

3. F örvaltningar och bolag anställer personer med

3. Vilka åtgärder som vidtagits för att personer med funk

funktionsnedsättning.

tionsnedsättning ska kunna anställas samt om personer
med funktionsnedsättning har anställts under året.
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Mål 2.

Kommunikativ tillgänglighet

8

Vision

Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut på
livets alla områden. Var och en har tillgång till och förstår den information
man har behov av och har möjligheter att kommunicera på sina villkor.

Mål

Informationen och dialogen om de tjänster och den service landstinget erbjuder
är tillgänglig och användbar på ett sådant sätt att var och en kan ta del av den
och meddela sig på sina villkor. Varje medborgare ska kunna påverka och delta i
den demokratiska processen.

Vi når målet genom att:

Indikatorer

1. Varje förvaltning/bolag årligen vidtar tre åtgärder, som

Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa:

ökar den kommunikativa tillgängligheten.

1. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka den kommuni

2. Beställare och upphandlare för in ett avsnitt om den

kativa tillgängligheten samt visa de kvantitativa och

kommunikativa tillgängligheten i alla beställningar,

kvalitativa resultaten av åtgärderna.

upphandlingar och avtal, där det är tillämpligt. Med krav

2. Hur många avtal av det totala antalet avtal, som inne

på uppföljning och möjlighet till ekonomisk reglering,

håller avsnitt om kommunikativ tillgänglighet samt hur

där överenskommelser inte har fullföljts.

många uppföljningar som gjorts avseende kommuni
kativ tillgänglighet samt om ekonomiska regleringar
genomförts.
3. Att personer med funktionsnedsättning upplever att
den kommunikativa tillgängligheten till de tjänster som
landstinget erbjuder har ökat.
4. Att personer med funktionsnedsättning upplever att
deras möjligheter till engagemang och delaktighet i den
demokratiska processen inklusive de allmänna valen
har ökat.
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Mål 3.

Fysisk tillgänglighet

10

Vision

Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut
på livets alla områden. De har full tillgång till den fysiska miljön och till de
transporter som de har behov av samt till alla verksamheter och tjänster
som landstinget och dess entreprenörer erbjuder.

Mål

Den fysiska tillgängligheten utvecklas varje år så att möjligheten att
ta del av landstingets tjänster och verksamheter ökar för alla.

Vi når målet genom att:

Indikatorer

1. Beställare och upphandlare för in ett avsnitt om den

Varje år skall förvaltningar och bolag redovisa:

fysiska tillgängligheten i beställningar, upphandlingar

1. Hur många avtal av det totala antalet avtal som inne

och avtal, där det är tillämpligt. Med krav på uppföljning

håller avsnitt om den fysiska tillgängligheten, hur många

och möjlighet till ekonomisk reglering, där överens

uppföljningar som gjorts avseende den fysiska tillgäng

kommelser inte har fullföljts.

ligheten samt om ekonomiska regleringar genomförts.

2. Förvaltningar och bolag samarbetar med andra sam 2. Om samverkan med andra samhällsaktörer har ökat.
3. Om fysiska hinder eliminerats så att personal med

hällsaktörer så att den fysiska tillgängligheten ökar för

funktionsnedsättning har kunnat anställas.

hela tjänstens genomförande.6
3. Förvaltningar och bolag tar bort fysiska hinder så att
alla – även personer med funktionsnedsättning – har
möjlighet att arbeta i landstingets lokaler.
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Definitioner och begrepps
förklaringar
Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning innefattar personer
med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska
funktionsnedsättningar, vilka i samspel med olika hinder kan
motverka deras fulla och verkliga deltagande i samhället på
lika villkor som andra.7

Kognitiv
Kognition

Betyder intellektuell, kunskapsmässig.8

Kognition handlar om de processer, som sker i hjärnan då
vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Ordet
kognition syftar på förmågan att minnas, orientera sig i tid och
rum, problemlösningsförmåga, numerisk förmåga, språklig
förmåga med mera.9

Kommunikativ

Med kommunikativ menas att ta emot och dela med sig av
information på ett sådant sätt att givaren och mottagaren kan
ta in innebörden av budskapet på sina villkor. Jfr latinska ordet
communicare = göra gemensam, dela med sig, förena, göra
delaktig.

Tillgänglighet

Begreppet tillgänglighet kan delas in i fyra delar; information,

kommunikation, den fysiska miljön och verksamheten.
I Handisams riktlinjer10 används begreppet tillgänglighet som
ett samlat begrepp för både tillgänglig och användbar.

Referensdokument
• Enkelt avhjälpt, Strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i nationella handlingsplanen
för handikappolitiken
• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Prop 2008/09:28, Ds 2008:23
• Nationella handikapplanen, prop 1999/2000:79
• Riktlinjer för tillgänglighet Riv Hindren, Handisam 2007
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Tabell med kopplingen mellan
FN-konventionen och detta program
Artikel i FN-konventionen om rättigheter för
Bemötande
Kommunikativ
Fysisk
personer med funktionsnedsättning 			
tillgänglighet
						
1–4 Syfte, definitioner och allmänna åtaganden

x

x

x

5 Jämlikhet och icke-diskriminering

x

x

x

6	Kvinnor med funktionsnedsättning

x

x

x

7 Barn med funktionsnedsättning

x

x

x

8	Medvetandegöra …

x			

9	Tillgänglighet

x

x

Behandlas ej
explicit i detta
program

x

10	Rätten till liv				

x

11	Risksituationer…				

x

12	Likhet inför lagen				

x

13	Tillgång till rättssystemet				

x

14 Frihet och personlig säkerhet				

x

15	Rätt att inte utsättas för tortyr …				

x

16	Rätt att inte utsättas för utnyttjande,
våld eller övergrepp				

x

17 Skydd för den personliga integriteten

x			

18	Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap				
19	Rätt att leva självständigt och delta i samhället

x

x

x

20 Personlig rörlighet

x

x

x

21	Yttrandefrihet och åsiktsfrihet samt tillgång
till information		

x

x		

22	Respekt för privatlivet

x			

23	Respekt för hem och familj

x			

24	Utbildning

x

x

x

25 Hälsa

x

x

x

26 Habilitering och rehabilitering

x

x

x

27	Arbete och sysselsättning

x

x

x

28	Tillfredsställande levnadsstandard och
social trygghet				
29	Deltagande i det politiska och offentliga livet

x

x

x

30	Deltagande i kulturliv, rekreation,
fritidsverksamhet och idrott

x

x

x

x

31 Statistik och information				

x

32–39	Internationellt samarbete och Kommittén
för rättigheter…				

x

40-50	Konventionsstatskonferens och slutbestämmelser 				

x
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FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av generalförsamlingen den 13 dec 2006.
Den 30 mars 2007 undertecknade Sverige konventionen och den 4 dec 2008 ratificerades den. Konventionen har i nov 2008
undertecknats av 136 länder. Prop 2008/09:28 (Ds 2008:23)

1

2

Artikel 1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

3

Artikel 3 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

4

Från Regeringens hemsida om handikappolitiken 20090129

5

Folkhälsoinstitutets rapport Onödig ohälsa, sid 13.

6

Exempel: SL behöver ha kontakt med kommunala organ så att hela resan med kollektivtrafiken blir möjlig att genomföra.

7

Artikel 1 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

8

Svenska Akademiens ordlista

9

Hjälpmedelsinstitutets broschyr Kognition, best nr 06311

10

Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, Handisam 2007

14

Brandreality oktober 2010. Illustrationer: Lars Rehnberg/Stockholm Illustration

Denna broschyr och en lättläst version
finns på www.sll.se och går att beställa via e-post:
informationsmaterial.lsf@sll.se

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
Box 22550, 104 22 Stockholm
+46 8 737 25 00, www.sll.se
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MILJÖPLAN FÖR STOCKHOLMS LÄNS BLÅSARSYMFONIKER

Stockholms Läns Blåsarsymfoniker vill vara en aktiv och medveten del i det globala miljöarbetet.
Hos Blåsarsymfonikerna står skapandet och människan i centrum. Vi vill erbjuda vår publik den kraft,
energi och glädje som uppstår när människor samfällt utnyttjar sina musikaliska talanger.
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker strävar därför efter:
•
•
•
•
•
•
•

Att använda moderna och miljövänliga transportmedel
Att vara medvetet sparsam vad gäller kopiering och övrig pappershantering
Att upprätthålla goda ljusrutiner vad gäller kontors-, scen- och övningsrummen
Att stänga av elektroniska maskiner vid dagens slut
Att återanvända plast- och pappersförpackningar
Att upprätthålla goda källsorteringsrutiner
Att motverka nedskräpning vid offentliga orkesterevenemang

Nacka 2010-08-31

Styrelsen för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Stockholms Läns Blåsarsymfonikerna
Marcusplatsen 17
131 34 Nacka
SWEDEN

Tfn +46 8 545 703 00
Fax +46 8 545 703 01
www.blasarsymfonikerna.se
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Verksamhetsplan för Mångkulturverksamheten 2012
1

Verksamhetens mål

De övergripande målen för mångkulturkonsulentens arbete enligt avtalet (2011) med
Stockholms läns landsting är att:
• verka för att barn och unga får tillgång till ett kulturutbud med större mångfald,
framförallt via skolan
• verka för att fler kulturutövare med olika etnisk och kulturell bakgrund ges tillfälle att
utöva sin verksamhet,
• verka för att mångfaldsperspektivet ska vara närvarande inom alla delar av de
kulturverksamheter som mångkulturkonsulenten samverkar med,
• stödja att den interkulturella kompetensen utvecklas,
• verka för långsiktiga stödinsatser genom bl a information och kompetensutveckling,
• bygga nya och vidareutveckla befintliga nätverk

2

Verksamhetens inriktning och förändringar

En förändring är att Mångkulturkonsulenten fr o m 2011 enligt avtalet i första hand verkar
inom musik- och dansområdet. Samverkan med de övriga länsfunktioner som är inriktade
mot musik och dans för barn och unga är mycket viktig. Under 2012 fortsätter därför
samverkan framförallt med Länsmusiken i Stockholm och Danskonsulenterna, men även
med föreningar och organisationer inom musik och dans. Samverkan med kommunerna
planeras också att öka under året. För övrigt fortsätter det långsiktiga och strategiska arbete
som mångkulturkonsulenten har påbörjat enligt de tre huvudlinjer som har utkristalliserats
att vara de mest angelägna och verksamma.

2.1

•

Att verka för att öka mångfalden i kulturutbudet för barn och unga, framförallt i
skolan.

•

Att utveckla metoder och system för att hitta och stödja artister med olika etnisk och
kulturell bakgrund samt de som arbetar med andra kulturuttryck än de västerländska,
oavsett bakgrund. Dels för att öka mångfalden i kulturutbudet i länet och dels för att
nå en bredare publik.

•

Att ge inspiration och fortbildning till länsfunktionerna, kommunerna m fl för att öka
mångfalden i utbud, publik och organisation.
Öka mångfalden i kulturutbudet för barn och unga

Mångkulturkonsulenten arbetar för att alla barn oavsett vilken kommun de bor i så tidigt
som möjligt ska få uppleva många olika genrer och kulturella uttryck. Genom musik och dans
och omkringliggande projekt kan barn och unga få kunskap om olika kulturer de tidigare inte
kände till och ge barnen större kunskap och mer förståelse.
2.1.1 De nationella minoriteterna
Framtagandet av temadagar/projekt med syfte att öka kunskapen hos barn och ungdomar
om de fem nationella minoriteterna påbörjades under 2011 och fortsätter under 2012 i
samarbete med bl a Länsmusiken. En temadag om den judiska kulturen finns klart utformad
och kan erbjudas kommunerna. Det är en resa in i Jiddischland, där artisterna ger en
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musikalisk skildring av sina bakgrunder som judar, men också som svenskar. Temadagen
kan också utökas och skräddarsys som ett större projekt i samarbete med t ex Judiska
församlingen och Forum för levande historia. Temadagar/projekt om de övriga fyra
nationella minoriteterna planeras att tas fram under året. 2012 är dessutom ett särskilt
viktigt år för Sveriges romer som kom till vårt land för första gången för 500 år sedan. I
samverkan med Länsmusiken planeras flera satsningar med fokus på romsk kultur och
romsk musik, eventuellt med Etnografiska museet som samarbetspartner.
2.1.2 Ungdomars eget skapande
I samverkan med Länsmusiken kommer ett nytt projekt där ungdomar deltar i skapande
musik- och dansworkshops att påbörjas under 2012. SAKTI är ett musik- och dansverk med
nyskriven musik av tonsättaren Eva Sidén och koreografi av Kristina Borgkrans på ett indiskt
tema.
2.1.3

Skapande skola

Mångkulturkonsulenten tar också fram ”Skapande skola”- förslag med mångfaldsinriktning
till kommunerna i länet i samarbete med bl a Länsmusiken.
2.2

Hitta och stödja artister med olika kulturell bakgrund

För att långsiktigt utöka mångfalden i kulturutbudet i länet arbetar mångkulturkonsulenten i
flera olika samverkansprojekt som har som syfte att hitta och stödja de artister som finns i
olika kommuner med bakgrund från olika kulturer. Både de och andra artister som arbetar
med andra kulturformer än de västerländska behöver få stöd och hjälp att hitta kontaktvägar
och marknadsföra sig själva.
2.2.1

Mentorprojektet fortsätter att utvecklas – mentorbank och nätverk

Mentorprojektet som både är ett mångfalds- och ett jämställdhetsprojekt fortsätter att
utvecklas och en ny omgång beräknas starta under 2012. Den andra omgången av projektet
avslutades under hösten 2011. Mångkulturkonsulenten har varit med och startat detta
projekt i samverkan med bl a RFoD (Riksförbundet för folkmusik och dans) och sitter med i
styrgruppen för projektet samt är också en av mentorerna. Båda omgångarna som hittills har
genomförts har varit mycket framgångsrika och de kvinnliga musiker, sångare, dansare och
producenter inom folk- och världsmusik/dans som har deltagit har tagit flera steg framåt. Ett
av syftena är att ge deltagarna större självförtroende, men framför allt nya kunskaper, nya
kontakter och kontaktvägar. Det sker med hjälp av mentorerna, men också med hjälp av de
gäster som bjuds in till sammankomsterna för att ge experttips inom marknadsföring,
ledarskap m m. Ett långsiktigt mål är att skapa en permanent verksamhet med bl a en
mentorbank. Ett annat långsiktigt mål är att skapa ett nätverk där samtliga deltagare från de
olika omgångarna ingår, både adepter och mentorer, för att stärka samverkan över
kulturgränserna och mellan olika platser i länet och landet. Samarbetet med övriga landet
har utvecklats och samverkan sker för närvarande med Musik i Väst och Västra Götalandsregionen samt Musik i Syd och Region Skåne.
2.2.2

Projekt för att hitta fler artister

• Kom och spela med Ale Möller band
Mångkulturkonsulenten kommer att samverka i flera projekt under 2012 för att hitta och
stödja artister med olika kulturell bakgrund för att de bättre ska kunna nå fram i kulturlivet i
länet. I samverkan med Botkyrka och Huddinge planeras projektet ”Kom och spela med Ale
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Möller band” under våren med öppen repetition/workshop på eftermiddagen dit alla artister
i området bjuds in för att de som vill sedan kan delta i en gemensam konsert på kvällen
samma dag. Samarbete kommer att ske med Kulturförvaltningarna och Kulturskolorna i
kommunerna och kommer troligen att genomföras över kommungränserna. Detta är ett
samarbete även med Scenkonst Sörmland som gör projektet i några av sina kommuner.
Projektet planeras att följas upp med en eller två gemensamma finalkonserter.
• Samverkan för mångfald
Ett projekt ”Samverkan för mångfald” har startat där en rad olika samverkanspartners ingår
för att samla och ta tillvara på de erfarenheter som finns hos respektive part. Startprojektet
ska i första hand bygga en grund för ökad samverkan kring information, kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete. Syftet är att bygga upp infrastrukturen för att öka den
kulturella mångfalden samt att genom samverkan mellan olika organisationer bättre kunna
ta tillvara den konstnärliga kompetens som finns hos invandrade musiker och dansare och
att ge dem stöd och vägledning. Ett syfte är också att öka bredden i kulturskolornas utbud
och ta vara på de erfarenheter som finns hos kulturskolor som t ex Världens musikskola i
Bredäng. Samverkansparter i detta projekt där mångkulturkonsulenten i Stockholms län
ingår är RFoD, Stallet, Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, Världens musikskola i Bredäng,
kulturföreningen Farhang, Musikcentrum, R:e Orient m fl.
2.3

Inspiration och fortbildning för kommuner och länsfunktioner för att
främja mångfalden i utbud, publik och organisation

2.3.1

Seminarieserien med diskussion om kvalitet och mångfald

Seminarieserien om kvalitet och mångfald som startade våren 2010 på initiativ av
mångkulturkonsulenten fortsätter under 2012. Syftet är att diskutera kvalitet i kulturutbudet
för barn och unga och att öka mångfalden i det utbud som erbjuds i länet, genom att
inspirera och ge verktyg till kultursekreterare, lärare m fl att våga välja annorlunda. Ett syfte
är också att seminarierna ska vara en mötesplats för olika grupper som inte möts till vardags
och att de här får tillfälle att diskutera och utbyta erfarenheter. Målgrupp för serien är
kultursekreterare, producenter och arrangörer, kulturombud i skolan, handläggare av
kulturstöd inom kommun, landsting och stat samt konstnärliga kulturutövare.
Seminarieserien är ett samarbete mellan mångkulturkonsulenten, danskonsulenten,
barnkulturkonsulenten och ”Kulan” (i Stockholms stad) samt Länsmusiken i Stockholm.
Det långsiktiga målet med serien är att öka mångfalden i kulturutbudet för barn och unga, nå
nya publikgrupper och ge verktyg till deltagarna att få syn på sina egna värderingar och få in
nya förhållningssätt inom respektive organisation.
Under 2011 genomfördes ett av två seminarier i serien med ett fördjupat mångfaldsperspektiv. Det var upplagt enligt Open Space-modellen där deltagarna själva var aktiva hela
dagen och syftade till att göra en kartläggning av hur deltagarna arbetar med mångfald i dag
och vilka frågor som är viktiga att gå vidare med för att de ska kunna arbeta strategiskt med
mångfald på olika nivåer. Det bildades flera arbetsgrupper som en följd av detta seminarium.
Ett nytt seminarium planeras att genomföras under våren 2012 där vi kommer att följa upp
de frågor och behov som uppkom vid det senaste seminariet.
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2.4

Samarbete med länsfunktioner och kommuner

Regelbundet samarbete sker framförallt med danskonsulenten och Länsmusiken i
Stockholm, men nätverksträffar mellan samtliga länsfunktioner och Konserthuset sker flera
gånger per år, där värdefull information om pågående projekt ges och där tillfällen till
samarbeten kan uppstå. På det möte som arrangerades av landstingets kulturförvaltning, där
alla länsfunktioner fick presentera sin verksamhet för kommunerna i länet, var flera
intresserade av ett ökat samarbete med mångkulturkonsulenten. Detta kommer att följas
upp, så nya samarbeten kan uppkomma under 2012.
2.4.1
•

•

•
•

2.5

Exempel på pågående och planerade samarbeten
I samverkan med Botkyrka och Huddinge planeras projektet Kom och spela med
Ale Möller band. Det kommer även att ske i samarbete med Kulturskolan och troligen
genomföras över kommungränserna. Se även 2.2.2.
Samverkan med Haninge framför allt beträffande Jordbro. Kultursekreteraren har
tagit kontakt med mångkulturkonsulenten som kan ge tips och hjälpa till att förmedla
erfarenheter från andra kommuner om bl a arbete över förvaltningsgränserna, t ex
från Järvalyftet. Jordbro Världsorkester har bildats med en kärna av professionella
artister, men öppnar också upp för musikanter på olika nivåer och har en bred
pedagogisk verksamhet för ungdomar m m. Mångkulturkonsulenten fortsätter att
vara en samtalspartner beträffande detta och andra projekt som sker i Jordbro.
Ett samarbete med Kulturskolan i Järfälla är på gång om att bredda målgrupper och
utbud och ta vara på den mångkultur som finns i Järfälla.
I samarbete med Länsmusiken, Sensus och kultursekreteraren i Rinkeby-Kista har
inspirationsdagar med workshops om ljudteknik m m anordnats för unga tjejer i
området med kvinnliga ljudtekniker och artister med mångkulturell bakgrund som
workshopsledare och förebilder. Flera kommuner är intresserade av att genomföra
detta projekt, t ex Huddinge, så det planeras en fortsättning och utvidgning av detta
projekt både i Rinkeby-Kista och i andra kommuner än Stockholm.
Samverkan med fria aktörer och nätverk

Mångkulturkonsulenten
• ger regelbundet stöd och råd till artister, föreningar och organisationer med
mångkulturell och interkulturell inriktning för att de bättre ska kunna nå ut med sin
verksamhet och hjälper dem med arrangörs- och myndighetskontakter m m.
• samarbetar med Kulan – det nya nätverket i Stockholms stad för kulturliv – skola.
• deltar i nätverksträffarna med övriga länsfunktioner.
• deltar i de nätverksträffar som ordnas via Länsmusiken med kultursekreterare,
artister från olika genrer m m.
• deltar i Womex, den internationella folk- och världsmusikmässan som har ett stort
internationellt nätverk.
• bygger upp nya nätverk i samverkan med andra organisationer, se t ex
Mentorprojektet 2.2.1.
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2.6

Samarbete med övriga konsulenter

Samarbete med danskonsulenten i Stockholms stad och län sker kontinuerligt, bl a
beträffande seminarieserien med diskussion om kvalitet och mångfald och anordnandet av
andra inspirationsdagar om mångfald inom dansen och musiken. Två år i rad har
mångkulturkonsulenten samverkat med danskonsulenten och Zebradans kring Zebradagen
där mångfald är ett ständigt närvarande perspektiv. Målgrupper är främst kulturombud,
övrig personal inom skola och förskola samt kultursekreterare.
I samverkan med danskonsulenten, Länsmusiken, mångkulturkonsulenten och Centrum för
barnkulturforskning vid Stockholms universitet, planerar vi att anordna regelbundna After
work/caféträffar med arbetsnamnet ”Barnkultur afterwork”. Tanken är att skapa en
avslappnad mötesplats för alla som verkar inom området barnkultur där det finns tid för
mingel och kreativa diskussioner och ibland korta föreläsningar eller
föreställningar. Målgrupper är kultursekreterare, handläggare, producenter, artister,
koreografer, forskare, studenter m m.
Fler projekt sker i samverkan mellan mångkulturkonsulenten, Länsmusiken och
danskonsulenten. Samarbete sker även med barnkulturkonsulenten i Stockholms stad.
2.7

Internationella kontakter

Mångkulturkonsulenten deltar i Womex (den internationella folk- och världsmusikmässan) i
Köpenhamn även 2011, bl a för att utveckla internationella kontakter. Samverkan med övriga
länsmusikorganisationer i landet beträffande internationella kontakter håller på att utvidgas.
I samverkan med Länsmusiken har mångkulturkonsulenten också en rad nordiska kontakter
och deltar på olika konferenser m m.
2.8

Seminarier, kompetensutveckling

En stor del av mångkulturkonsulentens verksamhet består av att i samverkan med andra
organisationer arrangera olika seminarier, inspirationsdagar och kompetensutveckling för
kultursekreterare, lärare, arrangörer, producenter, artister m fl. Exempel är seminarieserien
om kvalitet och mångfald, seminarier inom mentorprojektet, Zebradagen m fl. Fler
inspirations/utvecklingsdagar för att inspirera till strategiskt mångfaldsarbete m m planeras.

